20/11/2020

Beste ouders,
Hieronder een update over de COVID-situatie en de gevolgen ervan voor onze club.
De sportdienst van de Stad Halen heeft ons geïnformeerd dat de Eerstelijnszone (ELZ) voor
onze regio een negatief advies gegeven voor de opstart van binnensport voor – 13-jarigen na
de verlengde herfstvakantie. In overleg met de buurgemeenten (Lummen en Herk-de-Stad)
heeft de

Stad

Halen beslist

om binnensport

voor

-13-jarigen georganiseerd

door

sportclubs niet toe te laten en dit tot eind november. De situatie wordt terug bekeken op 30/11.
Concreet betekent dit dat onze stop -die we voorzien hadden tot 21/11- voor al onze
leeftijdsgroepen eveneens verlengd dient te worden (tenminste) tot en met 30/11. We
vinden dit allemaal spijtig nieuws.
Ondertussen zijn onze dansjuffen aan de slag om een online aanbod uit te werken (vanaf
volgende week) en kunnen we ook de online sessie van Gymfed absoluut aanraden.
Hoe kan je de Gymfed Live work-out meevolgen


Wanneer: zondag 22/11 om 10:00



Wat: Bewegen met leuke spelvormen (voor iedereen)



Nodig: 6 schoenen, matje, flesje met water (halfvol)



Hoe: Surf naar Facebook



Ga

naar

de

pagina

van Gymnastiekfederatie

Vlaanderen of

rechtstreeks

via: https://www.facebook.com/121525218897/posts/10158615208513898/


Op het moment dat de LIVE begint zal je dat kunnen zien op die pagina

Ook proberen we alvast wat langer te blijven turnen/dansen in de maand juni en zoeken nog
naar andere mogelijkheden om onze gemiste lessen deels te kunnen inhalen.
We hopen vooral dat iedereen nog even hard doorbijt. En ook dat je een beetje actief kan
blijven … door je gymkunstjes op en onder de zetel in de living te tonen, je lekker dansend uit
te leven op je lievelingsmuziek of door lekker te gaan uitwaaien in het bos of op de speeltuin.
Hou wel afstand en hou vol, zorg voor elkaar,
Sportieve groeten,
Bestuur & lesgevers van de Halense Turnkring en Halense Dance Crew

