
                                                                                                                                                        

 

                                                                                              

 

 

 

Beste turners, ouders en opvoeders, 

 

Door het Coronavirus  is het laatste trimester van ons turnjaar behoorlijk in de war gelopen. En 

zolang de veiligheidsraad geen toestemming geeft, kunnen we niet meer herbeginnen. Omdat ons 

turnjaar afloopt einde mei hebben we beslist om dit jaar nu al af te sluiten. Er zullen dus jammer 

genoeg geen turnlessen meer zijn dit jaar. 

Het nieuwe sportjaar begint op woensdag 2 september 2020. Jullie kunnen vanaf 11 mei 2020 terug 

inschrijven via de website (www.turnenbovenlo.be). Vanaf 15 juni 2020 mogen ook nieuwe leden 

zich inschrijven. Alle info hierrond vind je op de site.  Inschrijven kan al vanaf deze datums, voor de 

betaling van het lidgeld mag je wachten tot we een seintje geven, het is immers nog niet volledig 

duidelijk wanneer de turnlessen terug kunnen doorgaan. 

We willen vragen om snel door te geven moest je beslissen om volgend jaar niet meer te komen 

turnen (via mail aan info@turnenbovenlo.be en voor mini, keur en acro ook aan de lesgevers). 

De turnshow wordt doorgeschoven naar volgend jaar en gaat door op 24 en 25 april 2021. Ter 

vervanging van de turnshow van dit jaar, zullen we in het najaar iets organiseren zodat kinderen dan 

al kunnen tonen wat ze geleerd hebben. Meer info hierover krijgen jullie later.  

Voor wat de kledij van de turnshow betreft, die jullie reeds betaald hebben, deze zal volgend jaar 

voor de turnshow gebruikt worden. Voor degenen die volgend jaar niet meer wensen deel te nemen, 

zal er een terugbetaling gebeuren.  

Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie deze altijd stellen via de email van de turnkring, of 

telefonisch (de nummers van de bestuursleden en coordinatoren vind je op de website). 

Nog even herinneren aan de challenges in het filmpje dat doorgestuurd was.  De turners kunnen 

deze ook proberen en foto’s of filmpjes doorsturen tegen 7/05/2020.  We zullen die dan in een leuke 

compilatie verwerken. 

Aan al onze turners, bedankt voor de inzet in het voorbije turnjaar!  Hopelijk tot in september en blijf 

allemaal gezond. 
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