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MOED & KRACHT MECHELEN
Nieuwsbrief Januari - Februari

Beste wensen voor 2022!
Hopelijk hebben jullie allen een
deugddoende vakantie en fijne feestdagen
gehad. De leiding en het bestuur van
Moed & Kracht willen jullie bij deze

HET LAATSTE NIEUWS OVER
ONZE CLUB
1 - Voorbije activiteiten
2 - Turnfeest
3 - Bestelling clubkledij
4 - Corona-maatregelen

alvast het allerbeste voor 2022 wensen!
Wij wensen jullie mooi afgewerkte
turnoefeningen, hoge sprongen en veel
gelukte landingen!
Onze turnlessen zullen na de
kerstvakantie opnieuw starten op 10
januari.
In deze derde nieuwsbrief vinden jullie
weer alle nieuwtjes omtrent onze club.
Veel leesplezier!
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1- Voorbije activiteiten
Wafelslag
Onze jaarlijkse wafelslag was opnieuw een succes. Er werden in totaal 1206 dozen
verkocht dit jaar. Daarom een dikke merci aan al onze enthousiaste verkopers!

Sinterklaas
De Sint was opnieuw in het land en heeft ons laten weten dat er ook dit jaar geen
stoute kinderen waren. Oef! Speciaal voor onze kleinste turntalenten hadden de Sint en
Pieten dan ook iets lekkers voorzien. Hopelijk heeft het hun gesmaakt.

2 - Turnfeest

Ons turnfeest stond dit jaar gepland op zaterdag 19 februari 2022. Helaas moeten wij nu
meedelen dat dit turnfeest niet zal doorgaan. Gelet op de huidige corona-maatregelen is
het niet mogelijk om een turnfeest te organiseren in dezelfde sfeer en gezelligheid die
jullie van ons gewoon zijn. We willen echter wel een alternatief evenement organiseren
waarbij de ouders onze leden aan het werk kunnen zien. Dit zal later op het turnjaar
doorgaan. Meer details volgen eens onze plannen wat concreter zijn.

3 - Club-kledij
We willen jullie er graag aan herinneren dat er opnieuw clubkledij (T-shirt, trui en
topje) besteld kan worden. Dit kan via de link op onze website onder Praktische info Kledij. De bestelronde wordt afgesloten 24 januari. Wanneer de kledij geleverd is,
wordt deze meegegeven tijdens de les.

4 - Corona-maatregelen

Bij deze wensen we alle ouders en leden opnieuw te herinneren aan de geldende coronamaatregelen. Deze regels dienen gevolgd te worden tijdens al onze lessen en in al onze
zalen:
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle leden vanaf 6 jaar. Iedereen
draagt zijn of haar mondmasker bij het betreden van de zaal. Tijdens de les zelf
mag het masker van de leden af.
Minimaal gebruik van de kleedkamers: leden komen dus in hun turnoutfit naar de
training.
Er is geen publiek toegestaan tijdens de lessen. Afzetten en ophalen van de kinderen
gebeurt enkel buiten. Je kan dus niet binnen in de zaal wachten tot de les gedaan is.
Ontsmetten van de handen voor en na de les is verplicht. In elke zaal is
ontsmettingsmiddel voorzien.
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