
K.K.Turnkring Moed en Volharding vzw 

Bewegend maandblad 

------------------------------------------------------  

Beste Turn- en Dansvrienden 

Het bestuursorgaan en trainersteam wensen jullie een 

gezond en sportief 2022. 

 

 

 

Na 2020 was ook 2021 een covid jaar 

dat we langs één kant liever vergeten…. 

 

Maar: 

Hier bij MeV vergeten we best toch niet alles: 

 30 juni 2021… we sluiten het jaar af met  “514” leden, wat voor 

de eerste keer boven de 500 is sinds onze opstart in 1941. 

 1 september 2021… Turnkring Moed en Volharding vzw blaast 

maar liefst 80 kaarsjes uit. 

 9 oktober 2021.. we starten officieel met een onderafdeling 

turnen in de gemeente As.  



 

 

 

 

 

Ook nu nog in 2022 blijven we in de ban van covid-19. 

Via deze link kom je op de site van onze federatie GymFed waar 

je de laatste info vind over covid-19 en onze sport. 

https://www.gymfed.be/updatescorona 

 

Via deze link kom je op de site van Sport Vlaanderen waar 

je de laatste info vind over covid-19 in de sport. 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ 

 

Voor meer info in onze club… 

Meldingen van quarantaines… 

Meldingen van covid-19 besmettingen.. 

 

Kan je terecht bij onze jeugdsportcoördinator Luk Van Gompel, 

 die ook aangeduid is als covid-coördinator binnen de club. 

Privacy word hierbij verzekerd… aan de trainers en andere leden zal 

nooit vermeld worden wie er eventueel covid heeft, 

 enkel of er een besmetting is. 

+32 497 17 66 74 

luk.van.gompel@turnkringmoedenvolharding.be  

Steun onze club. 

Als lid betaal je natuurlijk lidgeld, waarbij je een bijdrage doet 

in onze werking door het betalen van je lessen. 

Maar indien je extra wil steunen, dan kan dat ook: 

 

Doe je online aankopen via Trooper. 
(klik op de prent voor de link)

 

Je betaald géén € extra, maar wij krijgen wel centjes!!! 

* * * * * * * * * *  

Aankopen bij Electro Expert Schroeyen 

In Eversel – Heusden-Zolder 
(klik op de prent voor de link) 

 

Vermeld dat je lid bent van Turnkring Moed en Volharding 

en je steunt automatisch 

zonder dat jij iets extra’s betaald onze turnkring. 
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