
 

Beste leden 

Beste ouders 

 

 

Door de uitbraak van het coronavirus verliep het turnjaar niet geheel zoals we gedacht hadden.  

Wij willen jullie graag van harte danken voor het vertrouwen in onze club. Met meer dan 600 leden behoren wij 

tot één van de grootste sportclubs van Turnhout. En daar zijn we uiteraard heel trots op. 

Sinds gisteren weten we eindelijk wat er kan met trainingen en sportkampen. Daarom kunnen we pas vanaf 

vandaag duidelijke informatie doorgeven.  

We willen u in deze nieuwsbrief dan ook graag informeren over onze verder geplande activiteiten.  

Shows 

Jammer genoeg konden onze shows dit jaar niet doorgaan.  Elk jaar tonen onze leden hun kunnen tijdens enkele 

spectaculaire voorstellingen. Deze shows zijn de hoogtepunten van ons jaar maar ook een belangrijke bron van 

inkomsten voor onze club. We rekenen dan ook graag op uw solidariteit om onze club te blijven steunen. 

We hebben enkele voorstellen uitgewerkt om de kaarten voor de shows een nieuwe bestemming te geven.  

 
- Steun onze club 
 

 
Omdat u begrijpt dat we elk jaar investeren in uitdagend 
nieuw materiaal, onze  zaal opknappen, ….zijn de kaarten 
steunkaarten voor u en hoeft u geen geld terug. 
 

 
- Betaling kamp  
 

 
U kan uw kaarten gebruiken om in te schrijven voor de extra 
sportkampen tijdens de zomervakantie. Extra kampen komen 
op de site. 
 

 
- Betaling kinderfeestje/workshop 
 

 
U kan uw kaarten gebruiken om onze turnzaal te huren voor 
een kinderfeestje. We verhuren de zaal aan 50 euro/uur. (de 
cafetaria blijft gesloten) 
U kan een zaalhuur eventueel combineren met een workshop 
DIY body of een crea-namiddag van 2,5 uur. (max. 7 kinderen – 
150 euro) 
 

 
- Geld terug geven 
 

 
Op 27 juni 2020 organiseren wij éénmalig een inlevermoment 
in onze sporthal.  Op deze dag kan u uw kaarten terug 
inleveren. U krijgt onmiddellijk uw geld terug.  
 
Let op:  er wordt maar één inlevermoment voorzien en u dient 
vooraf aan te hoeveel  kaarten u wenst in te leveren. Via deze 
link geeft u het aantal kaarten door. 
 

 

 

https://forms.gle/ZVDT372vvJ5yAEWo7


Sportkamp 

Ons sportkamp is elk jaar een groot succes. Dit jaar zijn we 

genoodzaakt om een andere aanpak te kiezen: in bubbels 

van 50 personen, zodat iedereen in een veilige omgeving 

kan sporten en plezier maken.  Dit wil zeggen dat er per 

bubbel op 1 locatie gedurende de hele week gesport wordt. 

De bubbels zijn gemaakt volgens de keuze van jullie 

kinderen via het inschrijvingsformulier.  

Dit jaar zijn de kampen zonder overnachting en middagmaal.  U kan een deel van het inschrijvingsgeld 

recupereren via deze link. 

Bubbel Locatie 
 
Freerunning 
(nog plaatsjes vrij) 

 
Sporthal Hivset 
Apostoliekenstraat 4 
2300 Turnhout 

 
Toestelturnen vanaf 1ste leerjaar 
(nog plaatsjes vrij) 

 
Sporthal Stadspark 
Stw. Op Zevendonk  
2300 Turnhout 

 
Dans 
(nog plaatsjes vrij) 

 
Polyzaal Stadspark 
Stw. Op Zevendonk  
2300 Turnhout 

 
Tumbling sporthal 
(volzet) 

 
Sporthal Lenig en Gezwind (grote hal beneden) 
Smiskensstraat 45 
2300 Turnhout 

 
Kleuters 3de kleuterklas 
(volzet) 

 
Sporthal Lenig en Gezwind (grote hal beneden) 
Smiskensstraat 45 
2300 Turnhout 

 
Kleuters 1ste & 2de kleuterklas 
(volzet) 

 
Sporthal Lenig en Gezwind (nieuwe zaal boven & danszaal) 
Smiskensstraat 45 
2300 Turnhout 

 

We bieden nog verschillende week-kampen aan,  waar je je kind nog voor kan inschrijven. Dit gebeurt  vòòr de 

start van elk kamp. Ter plaatse inschrijven of voor 1 dag inschrijven kan niet. Ook weer omwille van de Corona 

maatregelen en het werken in bubbels. (50 personen /bubbel) Wees er dus snel bij! 

Deze inschrijvingen verlopen zoals altijd via onze site. (Uiterlijk 15 juni op de site) 

Lessen 

We zijn  volop aan het sleutelen aan het nieuwe seizoen. Uiterlijk 15 juni staat het lesrooster online en kunnen 

jullie terug inschrijven. We hopen jullie allen volgend schooljaar opnieuw te mogen ontvangen in onze turnhal. 

Geniet van een welverdiende en vooral gezonde vakantie en heel graag tot volgend sportjaar! 

Sportteam van Lenig & Gezwind. 

https://forms.gle/DGkMKa944jKRq8M3A

