
  

 
 
 
Beste Turnkringvrienden, 
 
Hierbij een nieuwsbrief met meer informatie over de kalender, inschrijvingen volgend jaar, 
onze kampen, terugbetaling en de familiedag.  
 
Wij willen graag meegeven dat wij een terugbetaling voorzien voor de groepen die minder 
geturnd hebben dit schooljaar. De bedragen zullen berekend worden afhankelijk van een 
eventuele heropstart. Wij houden jullie op de hoogte!  

KALENDER 

De paasvakantie is bijna voorbij. Zaterdag 17 april herbeginnen alle lessen recreatie.  
 
Hoera! We zijn open op zaterdag 15 mei. Gewone lesuren. 
 
Belangrijk! Voor de Peuters en kleuters veranderen enkele data. We blijven om de 2 weken 
turnen. Dit is de kalender voor de rest van het schooljaar:  

• 3 en 10 april: geen les: Paasvakantie 
• 17 april: les voor K2 en K3 
• 24 april: les voor K0 en K1 
• 1 mei: geen les: feest van de arbeid 
• 8 mei: les voor K2 en K3 
• 15 mei: les voor K0 en K1 
• 22 mei: Pinksteren: geen les 
• 29 mei: les voor K2 en K3 
• 5 juni: les voor K0 en K1 
• 12 juni: les voor K2 en K3 
• 19 juni: les voor K0 en K1 
• 26 juni: Familiedag 

 

KAMPEN 

Op zoek naar een leuke activiteit voor jouw kinderen deze zomer? Misschien zijn onze 
kampen wel iets voor hen! Volledig onder leiding van onze monitoren. Ook vriendjes mogen 
meedoen.  
 
Sportkamp  
Datum?   2 – 6 augustus  
Voor wie?  4- 12 jaar 
Prijs?  € 100 voor leden, €120 voor niet-leden   
Sportkamp mogelijkheid om per dag in te schrijven (€20 per dag voor leden, €25 voor niet-
leden)   
Les? Van 9u00 tot 16u00 
Opvang? Vanaf 8u00 tot 18u00                                                                        
 



  

 
 
 
 
Annulatie na definitieve inschrijving: enkel mogelijk met medisch attest, mits aftrek van €15 
administratiekosten 
 
Turnkamp  
Datum?   16 – 20 augustus  
Voor wie?  4- 14 jaar ( oudere leden kunnen een aanvraag doen bij Hugo of Marianne ) 
Prijs?  € 100 voor leden, €120 voor niet-leden   
Inschrijven? inschrijven enkel mogelijk per week    
Les? Van 9u00 tot 16u00 
Opvang? Vanaf 8u00 tot 18u00                                                                        
Annulatie na definitieve inschrijving: enkel mogelijk met medisch attest, mits aftrek van €15 
administratiekosten 
 
Alle informatie vind je terug op www.turnkringtengaerde.be, inschrijven kan via 
recrea@turkringtengaerde.be  
 

INSCHRIJVEN VOOR VOLGEND JAAR 

De inschrijvingen voor volgend schooljaar gebeuren online tussen 2 en 20 mei 2021, ook 
voor nieuwe broers en zussen.  U krijgt hiervoor een persoonlijke link via mail. Nieuwe leden 
kunnen zich aanmelden op zondag 6 juni 2021. Meer info binnenkort op onze site.    
 
Er verandert niets aan onze dagen en lesuren voor volgend schooljaar voor de recreatie.  
 

FAQ 

Er worden door onze leden en niet-leden veel vragen gesteld i.v.m. de werking van onze 
club. Om al deze vragen te beantwoorden en met jullie te delen, hebben we een FAQ in het 
leven geroepen. Wij zijn daar nu volop mee bezig. Als u denkt een nuttige vraag te hebben, 
laat het ons weten via recrea@turnkringtengaerde.be met vermelding " vraagje FAQ". 
Bedankt. 

FAMILIEDAG 

Zaterdag 26 juni willen we graag ons turnjaar feestelijk afsluiten.  We organiseren een 
coronaproef kijkmoment. We filmen het hele gebeuren en laten u zondag thuis meegenieten 
van de prestaties van uw kinderen. Meer info in onze volgende nieuwsbrief. 

Houd het gezond en zorg voor elkaar. 

Het bestuur en de monitoren.  


