Beste Turnkringvrienden,
Hierbij een nieuwsbrief met meer informatie over nieuwe aanmeldingen, clubkledij, data van
onze kampen en nog meer.

Nieuwe aanmeldingen

In sommige groepen zijn enkele plaatsen vrijgekomen. Daarom vullen we onze wachtlijsten
terug aan. Nieuwe leden kunnen zich online aanmelden op zondag 12 december 2021 van
11:00 tot 14:00 uur via de link op onze website.
Heb je een plaatsje, dan kan je als nieuw lid twee turnlessen gratis proeflopen. Breng dan
zeker de bevestigingsmail mee naar de proeflessen. Zonder bevestigingsmail wordt niemand
toegelaten in de turnlessen.

Save the date kampen

Op zoek naar een leuke acitivteit voor jouw kinderen deze zomer? Misschien zijn onze
kampen wel iets voor hen. Schrijf volgende data alvast op. Van zodra inschrijvingen open
zijn zullen jullie meer informatie ontvangen!
Sportkamp
Datum? 1 – 5 augustus
Turnkamp
Datum? 15 – 19 augustus

Clubkledij

Er kan terug clubkledij besteld worden. Je kan hiervoor terecht bij de aanvang van de les
aan de ingang van de sporthal. Gelieve de sportzaal zelf hiervoor niet te betreden.
Wat kan er aangekocht worden?
•

Club-Fleece:
• prijs: € 35
• Kleur: wit
• Bedrukking: voornaam thv hart, clublogo op rug.
• Model vrouw (S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL)
• Model Man (S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL)

•

Club-Hoodie:
• prijs: € 35
• Sweater met kap, 2 zakken en lange rits.
• Kleur: grijs
• Bedrukking: voornaam thv hart, clublogo op rug.
• Model kind (128, 140, 152 en 164)
• Model heren (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)
• Model dames (34, 36, 38, 40, 42, 44)

•

Club-T-shirt:
• prijs: € 12
• Quick dry-stof (geen katoen)
• Kleuren: keuze uit: wit, aqua blue, rood en limoen groen.
• Bedrukking: voornaam thv hart, clublogo op rug.
• Model kind (6/8-8/10-10/12-12/14)
• Model vrouw (XS-S-M-L-XL-2XL)
• Model man (XS-S-M-L-XL-2XL-3XL)

Corona

Graag wijzen we jullie ook nog op enkele nieuwe coronamaatregelen:
•

•
•
•

Alle +10-jarigen moeten een mondmasker op hebben bij het binnenkomen en
buitengaan, in de kleedkamers en in de toiletten. Bij de aanvang van de les in de zaal
mogen de maskers uit en worden ze bij de turnkaart in het mapje bewaard tot na de
les.
Tot onze spijt moeten we de kijkdagen uitstellen tot een later, veilig moment.
Mogen we vragen om niet in de zaal te komen kijken naar uw kind.
Wees op tijd bij het afhalen van uw kind.

Trooper

Online aankopen en wil je graag onze turnkring steunen zonder dat het iets extra kost, dit
kan gemakkelijk via Trooper. Hoe? Bezoek ons op
https://www.trooper.be/turnkringtengaerde, klik op de online shop van jouw keuze, en shop
gewoon zoals je anders doet. Je betaalt exact dezelfde prijs als normaal.

Alvast een fijne laatste maand van het jaar. Houd het gezond.
Het bestuur en de monitoren.

