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Beste leden, ouders, verzorgers en andere turnliefhebbers, 
 
Het turn- en gymnastiekseizoen 2022-2023 is begonnen. En hoe?! 
Op de meeste locaties konden we direct na de zomervakantie de lessen 
opstarten met een enthousiast trainersteam. Ervaren trainers en assistenten die 
al jaren les geven en ook een aantal nieuwe gezichten. Zij stellen zich voor in 
deze nieuwsbrief. We zijn en blijven continu op zoek naar nieuwe trainers, onder 
andere voor de locatie in Lent. Dus meld je bij ons met je trainers ambitie en 
talent! 
 
In het weekend van 24 en 25 september hadden we weer een geweldig 
turnkamp. Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover. Hennie Roorda en een 
aantal trainsters stellen zich voor. Ook vind je informatie over sponsoracties 
zoals de Grote Clubactie, de Jump voor je club actie en vacatures.  
 
Tenslotte zijn er wisselingen in ons bestuur het komend seizoen. Zo neemt Jouke 
Ossinga de taken als penningmeester van Ria Brugman over. Hennie Roorda 
neemt het voorzitterschap over van Theo Joosten. De benoemingen worden 
bekrachtigd tijdens de Algemene Leden Vergadering op 17 november. We hopen 
jullie dan te zien!  
 
Sportieve groet, 
Hennie, Ellen, Ria, Remco, Mark, Jouke en Anke 
 
 
Herfstvakantie tip: Jump voor Oranje Blauw! 
Samen met Jumpsquare hebben we een te gekke actie die je zeker niet mag 
missen: Jump voor je vereniging! Wat houdt het in? 

- Van elke boeking die gebruik maakt van de unieke verenigingscode, gaat 
er 2 euro naar ORANJE BLAUW. 

- Als lid van de vereniging ontvang je 1 euro korting op alles bij Jump XL 
wanneer je deze code gebruikt. 

 
Je sponsort dus bij elk ticket onze eigen 
vereniging"#$ 
Gebruik hiervoor de unieke 
verenigingscode: ORANJEBLAUW22 
 
  



Lessen aan de Dominicanenstraat weer gestart! 
We hebben een tijdje geen training kunnen geven omdat er geen trainer was. 
Sinds kort hebben we de trainingen aan de Dominicanenstraat weer kunnen 
opstarten. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de leden die daar trainen én voor 
toekomstige leden die (weer) willen gaan trainen!  
Momenteel is er een groep op maandag van 17.00 tot 18.00 uur en een groep 
van 18.00 tot 19.00uur. De trainingen worden gegeven door Lisa Hulshof en een 
aantal assistent-trainsters. Lisa is een ervaren trainster. Zij heeft al eerder 
Oranje Blauw trainingen verzorgd op andere locaties.  
 
Ruimte voor nieuwe leden in deze groepen 
We hebben alle leden die eerder hier trainden proberen te bereiken. Misschien 
hebben wij leden gemist. Ben jij of ken jij een turnster die graag (weer) wil 
aansluiten? Neem dan even contact op met de ledenadministratie 
(ledenadministratie@oranjeblauw.nl) voor de mogelijkheden.   
 
 
Bestuurswissel bij Oranje Blauw 
In het afgelopen half jaar hebben we een aantal nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen, waaronder Jouke Osinga en Hennie Roorda. Hennie is, met het 
vertrek van Theo Joosten, waarnemend voorzitter geworden en Jouke gaat Ria 
Brugman opvolgen als penningmeester. In de ALV van 16 november willen we dit 
graag bekrachtigen. Natuurlijk willen ook langs deze weg de scheidende 
bestuursleden heel erg bedanken voor al het belangrijke werk dat ze voor de 
club hebben verzet. Dank Theo en Ria! Mede dankzij jullie is Oranje Blauw zo’n 
fijne, gezellige en gezonde club. 
 
Hieronder stelt de nieuwe bestuursleden zich kort aan jullie voor. 

 
Mijn naam is Hennie Roorda. Samen met mijn man en 
vier kinderen wonen we in Nijmegen. Drie daarvan 
turnen al heel wat jaren bij Oranje Blauw. Altijd met 
ontzettend veel plezier. Een club waar je vriendinnen 
voor het leven maakt, waar je er voor elkaar bent en 
waar je samen gezellig maar toch heel sportief bezig 
bent. Toen ik werd gevraagd om het stokje van Theo 
over te nemen, heb ik daar dan ook ja tegen gezegd. 
Want aan een mooie vereniging als Oranje Blauw draag 
ik graag mijn steentje bij. Daarbij komt mijn jarenlange 
ervaring als bestuurder in het publieke domein me vast 
goed van pas.  
 

Samen met Jouke, Remco, Marc en Ellen gaan we mooie stappen maken voor 
Oranje Blauw. Dit doen we natuurlijk niet alleen, maar vooral ook samen met 
onze trainsters en assistenten, die bij de recreanten en bij de selectiegroepen het 
kloppend hart van onze vereniging zijn. Met onze juryleden, die in hun 
spaarzame vrije tijd altijd weer tijd weten vrij te maken voor Oranje Blauw en 
natuurlijk met al die andere vrijwilligers, die of belangrijke administratieve taken 
vervullen of de nodige hand-en-spandiensten verrichten.  
Samen staan we sterk voor Oranje Blauw!      
 
  



Ik ben Jouke Osinga, de nieuwe penningmeester van 
onze mooie club. Verder sta ik natuurlijk vooral bekend 
als de vader van Tijne. Zij turnt al vele jaren met veel 
plezier bij Oranje Blauw. Wij staan hier samen op de 
foto op de Via Gladiola (met Oranje Blauw jasje aan!).  
 
Ik ben fervent schaatser, zaalvoetballer en hardloper 
en totaal niet lenig. De afgelopen jaren zat ik in de 
gemeenteraad van Nijmegen voor GroenLinks en had 
daar ook de sportportefeuille. Nu ik daar niet meer in 
zit heb ik meer tijd. Oranje Blauw wordt voor en door 
de leden en de ouders gerund. Daar wil ik nu ook mijn 
deel aan bijdragen.  

Het penningmeesterschap zal ik samen doen met Nelson Verheul, zodat we taken 
kunnen verdelen. Ik zit formeel in het bestuur en zal ook de contributies en de 
declaraties regelen. Nelson doet de boekhouding. Ik ben bereikbaar via 
jouke@oranjeblauw.nl. 
Ik wil eindigen met een groot woord van dank voor Ria Brugman. Tijdens de 
overdracht heb ik gezien hoe zorgvuldig, goed georganiseerd en betrokken ze de 
afgelopen vijf jaren als penningmeester heeft gewerkt. Ook hoeveel tijd het haar 
heeft gekost. Zelfs toen haar dochter stopte is ze nog doorgegaan in het bestuur. 
Ria, ontzettend bedankt! 
 
 
Algemene ledenvergadering 
De ledenvergadering (ALV) vindt plaats op donderdagavond 17 november 2022. 
We beginnen om 20.00uur. Jullie zijn van harte welkom!  

We blikken we terug op het afgelopen 
seizoen én we kijken naar de toekomst 
van de vereniging. Hoe zien we de 
ontwikkeling van de leden(aantallen), de 
trainers, het bestuur en de begroting? We 
vragen tijdens de ALV ook om in te 
stemmen met de benoeming van Hennie 
Roorda als nieuwe voorzitter.  

Locatie: de Ark van Oost, Cipresstraat 154 in Nijmegen.  
 
 
Grote Clubactie 
Per 23 september is de Grote Clubactie weer gestart!  
Vorig jaar hebben we € 6.991,80 opgehaald. Supermooi 
bedrag! Gaan we daar dit jaar overheen? Kunnen we in 
2023 weer op turnkamp gaan? Kunnen we weer mooie 
materialen aanschaffen waar we nieuwe turnkunsten 
extra goed mee kunnen oefenen?  
 
Hier kun jij bij helpen! Verkoop zoveel mogelijk lootjes en 
dan win jij ook een prijsje. Hoe meer lootjes je verkoopt, 
hoe groter je prijsje. Verkoop jij de meeste lootjes van 
Oranje Blauw? Dan mag jij zelf een turnpakje ontwerpen, 
t.w.v. €50. Deze wordt dan speciaal voor jou gemaakt. 
 



Op dit moment (18 oktober) staan we al op 58% van ons streefbedrag.  
Wat zijn jullie goed bezig! Ga zo door! 
Je kunt nog lootjes verkopen tot de week van 14 november. Heb je geen 
geschreven lootjes verkocht? Dan kun je een weekje langer doorgaan. Als er wel 
in jouw boekje geschreven is: lever hem dan uiterlijk deze week in bij jouw 
trainster (maar eerder mag natuurlijk ook)! Succes nog even!  
 

 

Recreantenkamp 2022 
Ook dit jaar was het recreantenkamp weer geslaagd. We vertrokken op vrijdag 
23 september met 68 kinderen en een hoop leiding met de bus naar Evertsoord. 
Het thema dit jaar was circus! 
We hebben allerlei leuke spellen gedaan, raadsels ontrafeld, marshmallows 
gegeten bij het kampvuur en in groepjes onze circusacts geoefend. We hebben 
een mooie show laten zien aan alle papa’s en mama’s, van acrobaten tot 
dompteurs tot clowns en koorddansers. Verder natuurlijk ook lekker met elkaar 
gegeten, gedanst, gewandeld, geturnd en vooral veel gelachen. 
 
 
Nieuwe website?  
De website wordt vernieuwd! We zoeken naar drie tot vijf mensen dit als project 
willen oppakken samen met Anke en Remo, de technische expert. Wat houdt het 
in? Een aantal keer meedenken hoe de nieuwe website er uit komt te zien. 
Meekijken als er iets klaarstaat. En…als je het leuk vindt; stukjes tekst schrijven 
en/of afbeeldingen verzamelen en/of zelfs de website vullen!  
Het zou fantastisch zijn als het projectteam bestaat uit een trainster, 1 of 2 
turnsters en 1 of 2 ouders. Interesse of wil je meer weten? Stuur dan snel een 
mailtje naar Anke met je gegevens: communicatie@oranjeblauw.nl  
 
 
  



Hier zijn ze dan!  
Wat zijn we blij met deze kanjers in ons trainersteam. Ze stellen zich hieronder 
aan je voor. 

 
Leni Verheul, recreanten en AB-Jong 
Mijn naam is Leni Verheul. Ik ben achttien jaar en ik turn 
inmiddels al bijna 14 jaar bij Oranje Blauw. Ik ben dit jaar 
begonnen aan mijn studie Sociologie aan de Radboud 
universiteit. Verder geef ik sinds mijn veertiende 
turntraining. Ik ben begonnen bij de Jong Talent en geef nu 
al drie jaar de AB-Jong training. Dat doe ik samen met 
Kristie. Dit jaar ga ik voor het eerst ook een recreatiegroep 
lesgeven. Zelf turn ik 3 keer per week in de A-selectie.  
Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen en ik hoop jullie ook. 
 Liefs Leni 
 
 
Ronah Hop, Jong Talent 
Mijn naam is Ronah Hop en ik ben vanaf jonge leeftijd al 
actief bij Oranje Blauw. Het begon allemaal met zelf trainen 
met super veel plezier. Rond de leeftijd van 13 ben ik 
begonnen met het assisteren bij een recreatie groep. Na 
een aantal jaar daar ben ik doorgestroomd naar assistent 
bij de selectie groep de AB-Jong. Nu geef is samen met 
Tess training aan de Jong Talent met heel veel plezier! Ik 
kijk weer uit naar het nieuwe seizoen van. We gaan er wat 
super leuks en gezelligs van maken! 
 
 
Tess Willems, Jong Talent 
Ik ben Tess (2003) en ik studeer communicatie en 
multimedia design aan de HAN in Arnhem. Al van jongs af 
aan ben ik te vinden bij Oranje Blauw. Ik heb zelf lang 
geturnd. Nu geef ik ook al een aantal jaren training. Ik ben 
begonnen als assistent bij de C selectie en sinds 2020 geef 
ik training aan de Jong Talent. Ik heb er weer zin in :) 
 
 
 
Yuting de Bruin, TurnPlus 
Mijn naam is Yuting de Bruin (2003) en ik woon in 
Nijmegen. Als klein meisje ben ik begonnen met turnen bij 
Oranje Blauw. Bij recreatie, daarna via de Jong Talent,  
AB-Jong en B-selectie in de A-selectie terecht gekomen 
waar ik nu met plezier in turn. Dit schooljaar ben ik 
begonnen aan de opleiding Pedagogiek aan de HAN in 
Nijmegen. Eind vorig jaar ben ik begonnen met het 
assisteren bij verschillende groepen. Sinds 2022 mag ik op 
de woensdag de TurnPlus training geven. Ook zal je mij 
vaak op de donderdag bij de B-selectie zien. Ik heb er zin in 
en hoop er leuke trainingen van te maken! 

 



Nieuwe trainers gezocht!  
De trainers van Oranje Blauw zijn het kloppende hart van de vereniging.  
Zij zorgen voor vakkundige begeleiding voor onze turnsters en turners tijdens de 
lessen.  
  
Voor het uitbreiden en vervangen van ons enthousiaste trainersteam zijn we op 
zoek naar trainers. Voor de recreatie- en selectieteams.    
  
Wat ga je doen?  

• Je zorgt voor uitdagende en gevarieerde lessen.   
• Je gebruikt naar eigen inzicht verschillende, veilige toestelsituaties. 

Passend bij het niveau van de groep.   
• Je zorgt voor een prettige sfeer in de groepen.  
• Je bent voor leden en ouders hét gezicht en aanspreekpunt van de 

vereniging.  
• Als je nog geen ervaring hebt, kijk je eerst mee met een ervaren trainer. 

Je bouwt het lesgeven op, zodat je zelfstandig een groep kunt begeleiden  
• Als met assistent-trainers werkt, verzorg je samen de lessen. Jij houdt het 

overzicht en je zorgt dat de assistenten weten wat ze moeten doen.  
• Je levert een bijdrage aan het organiseren van activiteiten en wedstrijden.  

Op onze website staat de uitgebreide vacaturetekst 
  

Heb je nog vragen of wil je reageren?   
Ben je enthousiast geworden om bij Oranje Blauw te komen trainen of heb je 
nog vragen? Stuur dan een mail naar Ellen Ackerman, secretaris van Oranje 
Blauw, via secretaris@oranjeblauw.nl.  
 
Oranje Blauw wil graag nieuwe recreatiegroepen openen. Dus als je enthousiast bent, maar nu nog 
geen tijd hebt, komen we graag met je in contact!  Ook als je geen vaste groep wilt, maar wel bereid 
bent om af en toe in te vallen, gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden.  
 
 
Nieuw rekeningnummer? Informeer ons! 
Heb je een nieuw bankrekeningnummer? Ga je verhuizen? Zijn er andere 
wijzigingen? Informeer ons via ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Zo help je 
Babsie. Dat scheelt haar namelijk veel moeite en tijd om mislukte incasso’s te 
corrigeren. 
 
Facebook en Instagram 
Oranje Blauw vind je op Facebook en Instagram onder CGV Oranje Blauw. 
 
Website en e-mail 
Kijk voor nieuws en mededelingen regelmatig op onze website 
www.oranjeblauw.nl. Om ons e-mailbestand compleet en juist te houden, 
verzoeken wij je dringend om een wijziging van he e-mailadres altijd door te 
geven aan de ledenadministratie ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Vermeld 
duidelijk erbij om welk lid het gaat en bij welke groep en op welke locatie zij/hij 
lid turnt.  
 
De nieuwsbrief van Oranje Blauw verschijnt ongeveer drie keer per jaar en wordt samengesteld door het 
bestuur van de vereniging. Via de nieuwsbrief informeren we leden, ouders en verzorgers over van alles en nog 
wat dat speelt binnen Oranje Blauw. Op de website www.oranjeblauw.nl is ook veel informatie terug te vinden. 
Heb je zelf iets dat interessant is voor in de nieuwsbrief, dan kun je dat doorgeven via 
secretaris@oranjeblauw.nl.  


