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Beste leden en ouders,
Het begon in januari met berichtjes over een virus in het verre China . Wie had toen kunnen denken
wat hiervan de gevolgen zouden zijn …
GyMania werd afgelast op ‘t allerlaatste moment, de ManeblussersCup, alle wedstrijden alsook de
wafelverkoop gingen niet door, zelfs geen bezoekje van de Sint voor onze kleuters …
De scholen, winkels, musea, pretparken en dierentuinen sloten, thuiswerken en studeren werd de
boodschap en helaas moest de sportwereld ook dicht.
Ziekenhuizen liepen vol, vele families werden van dichtbij geconfronteerd met dit vreselijke virus.
Helaas bleef het niet bij één golf; inmiddels zitten we in de tweede en we houden ons hart vast voor
een derde …
Wij als clubbestuurders zijn echter vooral heel fier op onze ± 100 trainers die ondanks de vele last
minute aanpassingen (wel of niet turnen; andere zalen; andere uren) toch hun uiterste best bleven
doen om de leden zoveel als mogelijk de kans te geven hun favoriete sport te blijven beoefenen.
Ook zijn we fier op jullie, de ± 800 leden en hun ouders die begrip hadden (en nog zullen moeten
hebben) voor de rare sprongen die we als bestuur moesten maken om de club toch maar enigszins
draaiend te houden.
MAAR we hebben ook een beetje positief nieuws want de sportzalen mogen terug open voor alle -13
jarigen. Wij herstarten dus alle groepen van kleuters t/m 6de leerjaar lagere school vanaf 4 januari.
Dit op de gewone uren en locaties.
Wie ouder is , moet helaas nog wachten op versoepelingen…
2020 was een jaar om snel te vergeten. Laat ons nu vooral de positieve dingen meenemen naar 2021.
Nog even volhouden in je eigen bubbel ; betere tijden komen eraan !
Het clubbestuur wenst jullie gezellige feestdagen !
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