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MOED & KRACHT MECHELEN
Nieuwsbrief November - December

Tijd voor een update
Het nieuwe turnjaar is uit zijn
startblokken geschoten en de eerste twee

HET LAATSTE NIEUWS OVER
ONZE CLUB

1 - Wafelverkoop
2 - Kerstvakantie

maanden zijn reeds voorbij. Tijd dus voor

3 - Clubkledij

een volgende nieuwsbrief. Je vindt hierin

4 - Sint op bezoek

meer info over de komende activiteiten

5 - Attest Mutualiteit

en andere praktische zaken.

6 - Save the date(s)
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1- Wafelverkoop
Onze jaarlijkse wafelverkoop is opnieuw van start gegaan! Naar goede gewoonte
verkopen we daarbij heerlijke wafels, frangipanes, rochers en ander lekkers.
Hierover hebben alle leden tijdens de les een brief ontvangen, samen met een
verkoopboekje. Indien dit niet het geval is: vraag dit dan zeker na bij je trainers.
Zoals vorig jaar zal het doorgeven van de bestelling van de wafels opnieuw digitaal
gebeuren. Dit kan via onze website onder het tabblad Nieuws - Activiteiten of door
hier te klikken.
Deze definitieve bestelling doorgeven moet ten laatste 16 november gebeuren! De
betaling van de bestelling mag met gepast geld worden afgegeven tijdens de lessen
of worden overgeschreven op rekeningnummer BE70 0015 7160 6225 met vermelding
van 'Wafels+naam' (zie ook info brief).
We verwachten iedereen op zaterdagvoormiddag 26 november
(10u00-11u30) in de Veldenstraat (Basisschool De Parel) om
zijn of haar bestelling op te halen. Goede verkopers (vanaf
10 dozen) worden beloond met een mooi cadeautje! Succes!!

2 - Kerstvakantie
De herfstvakantie zit er ondertussen bijna op. We blikken alvast even vooruit naar
december: ook tijdens de kerstvakantie (zaterdag 24/12 t.e.m. zondag 8/1) wordt geen les
gegeven. De eerste zaterdag rekenen we normaal gezien niet bij een schoolvakantie,
maar gezien 24/12 kerstavond is, wordt dan uitzonderlijk ook geen les gegeven aan de
kleuters, Beloftes, Mini-rakkers en Rakkers 1&2.

3 - Clubkledij
Je kan het hele jaar door clubkledij bestellen.
Het turnpak is verplicht voor Mini-Kids en Kids. De turnpakken die eind september
besteld werden, werden ondertussen geleverd en uitgedeeld bij de Mini-Kids. (Als je je
turnpak nog niet ontving, kan je hiernaar vragen bij de leiding.) De Kids zullen hun
turnpak in de eerste les na de vakantie ontvangen.
Aan alle andere groepen wordt gevraagd om een T-shirt of topje van de club aan te
kopen. Wie dit nog niet gedaan heeft, kan nog steeds een bestelling plaatsen via onze
website.
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4 - Sint op bezoek
Begin december zal ons land weer hoog bezoek ontvangen van... Sinterklaas. Onze
leiding en bestuur zijn alvast begonnen aan hun brief en verwachten een mooi
cadeautje, want ze zijn natuurlijk heel het jaar braaf geweest.
Als onze Duiveltjes, Bengeltjes, Mini-Kids en
Mini-Rakkers braaf geweest zijn, kunnen
ze misschien een verrassing verwachten
tijdens de les!

5 - Attest mutualiteit
Via de verschillende mutualiteiten kan je een deel van het betaalde lidgeld
terugvorderen. Het attest voor de mutualiteit kan je zelf opvragen via je MijnGymfed
account. Hoe je dit doet, kan je terugvinden op onze website onder 'Praktische info'.

6 - Save the date(s)
Zoals steeds een herinnering om alvast een gaatje in je agenda te reserveren voor
onderstaande spetterende activiteiten. Meer info hieromtrent volgt later.
26 november 2022: Wafelslag! Afhalen van de wafels in de Veldenstraat.
Eerste week december: Sint-verrassing!
25 maart 2023: het feest waar alle leden naar uitkijken, ons jaarlijks turnfeest!
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