
 

 

 

 



 
Is uw onderneming de 
verbindende schakel ?  

  
Plaats uw bedrijfslogo dan op de “Wall of Support” * 
 
Voor € 50,00 (per logo) ondersteunt u Stichting Powerhouse Sport in de 
organisatie van het Dans & Turn Event op zaterdag 20 september in d’ Alburcht 
te  Wijk en Aalburg 
 
Niet alleen internationale toppers presenteren zich maar ook de gymnasten  
die met veel enthousiasme hun regionale club vertegenwoordigen.  
Naast indrukwekkende demonstraties kan het publiek zelf in actie komen. 
Verenigingen en dansscholen kunnen informatie verstrekken over hun 
programma-aanbod en verdere voorwaarden om mee te kunnen doen.   
 
Einddoel van de avond: voldoende inspiratie om te gaan bewegen 
 

 

 

 



TOPSPEKTAKEL BOL VAN DANS, TURNEN & GYM EN SURPRISE ACTS 

 In het kader van 20 jaar regionale sportverkiezingen Powerhouse Sport Awards organiseert 
Stichting Powerhouse een uniek evenement. Het programma komt tot stand door de 
belangenloze medewerking van alle deelnemers, hun bestuur en begeleiders.                               
Zij doen dat met creativiteit, goede voorbereiding, toewijding, passie, inzet en vooral plezier.  

 20 september in d’ Alburcht in Wijk en Aalburg, line-up (voorlopige) 

 Yuri van Gelder – Lord of the Rings onderweg naar WK en OS Rio 2016 

 Femke de Bont, twirler/danser – Finaliste Everybody Dance Now (RTL) 

 Kirsten Boersma (Zuilichem), trampoline springster – NK onderweg naar WK en OS Rio 2016 

 Esmiralda de Rie (Sleeuwijk), ritmisch gymnaste NK met team en selectielid van Oranje 

 Dana de Groot (Waalwijk), turnster NK brug, ere divisionist en selectielid van Oranje  

 Urban Stylz (Elshout) – hiphop crews die nationaal en internationaal uitkomen op wedstrijden 

 Team Flik Flak acrogym met o.a. Laura Ruijsch uit Zaltbommel net terug van EK  

 Anouk van Zandvliet en Jessy van de Pol (Nederhemert/Vlijmen) – NK rolstoeldansen  

 Jill van Loon (Alianza) – gaat als Wijk en Aalburgse turnster een ‘thuisdemo’ geven  

 En nog vele andere toppers in o.m. turnen, ballet, jazzdansen, salsa- & ballroomdansen, freestyle football  

 En vooral inbreng van regionale gymverenigingen en dansscholen 

 

  

 

 



* Overige informatie en contactgegevens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De “Wall of Support” zal een prominente plaats innemen in 
de sporthal. Een ideale plek voor persfotograven, ouders en 
fans die hier hun selfies maken. Uw logo zal ook verschijnen 
op onze website en social media.  

 

Wilt u meer informatie of een persoonlijke toelichting neem 
dan contact  op met Jetty Duister, M:06-108 55 208 

 
e-mail     info@powerhouse-sportawards.nl 
website   www.powerhouse-sportawards.nl 

 

Powerhouse-Sport-Awards                    @4uPhSA  #MP2M 

 

Stichting Powerhouse Sport  

KvK – nummer 59185236 

Banknummer NL16RABO0136055265 
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