
NIEUWSBRIEF 
Seizoen 2019-2020, nummer 1, november 2019  
 
 
Beste leden, ouders, verzorgers en andere 
turnliefhebbers, 
Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van turnseizoen 2019-
2020. Reacties kun je mailen aan secretaris@oranjeblauw.nl.  
 
 

 
Meld je vóór 18 november aan via lynn@oranjeblauw.nl. 
 
 
Contributieverhoging 
Per 1 januari 2020 gaat de contributie omhoog. Hieronder staan de nieuwe 
maandelijkse bedragen. 
Groep Maandelijkse 

contributie 
Recreatie 18 euro 
Turnplus 22 euro 
A-selectie 84 euro 
B-selectie 72 euro 
C-selectie 46 euro 
D-selectie 27 euro 



AB-Jong 76 euro 
Jong Talent 51 euro 
♥2turn 27 euro 

Deze verhoging is nodig vanwege de stijgende kosten aan zaalhuren, 
vergoedingen voor trainers, opleidingen en is mede gebaseerd op de jaarlijkse 
inflatie in Nederland.  
 
 
Turnkamp 2019 
De sporthal in Bemmel bruiste van het leven op zaterdag 14 september tijdens 
het turnkamp van Oranje Blauw. Mede door een deel van de opbrengsten uit de 
Grote Clubactie van 2018 hebben veel turnsters en gymnasten zich kunnen 
uitleven tijdens oefeningen en spelletjes. Hoewel het beoogde volledige weekend 
niet door kan gaan, was deze zaterdag een gezellig en sportief succes. Veel dank 
aan Lynn, Harm en Yvonne voor de organisatie en ook aan alle trainers, ouders 
en verzorgers die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt! 
 

 
 
 
Leden kascommissie gezocht 
Tijdens de algemene ledenvergadering is de jaarrekening over 2018 
gepresenteerd. We zoeken mensen die deze gaan controleren. Wil jij dit graag 
doen, neem dan contact op met Ria via penningmeester@oranjeblauw.nl.  
 
 
Lisa geeft les in Lent 
Vanaf 5 november hebben we twee nieuwe trainingsgroepen: Lisa Hulshof geeft 
op dinsdag training in De Spil in Lent. Van 16.00 tot 17.00 uur kunnen kinderen 
van 4 tot en met 6 jaar bij haar terecht en van 17.00 tot 18.00 uur traint ze 
kinderen van 7 jaar en ouder. Lisa heeft vorig jaar de opleiding tot Assistent 



Leider 2 met succes afgerond en is nu bezig 
met de opleiding Leider 3. Ze wordt 
geassisteerd door Floor Geuze en Sam 
Schillemans. 
 
Lisa stelt zich voor: Hallo allemaal! Ik ben Lisa 
Hulshof (2003) en ik kom uit Nijmegen. Ik ben 
op m’n 12e begonnen met turnen, en begon 
toen in de loop van het jaar ook met assisteren 
bij de groep die voor mij les had. Toen ik na 
twee jaar doorstroomde naar de selectie, ben ik 
bij beide groepen gaan assisteren. Ik ben op 
woensdag nog steeds bij Marissa in de zaal te 
vinden. Zelf turn ik nog steeds 2x per week 
met veel plezier bij Oranje Blauw. Sinds 
november geef ik op de dinsdag zelf les. Ik 
hoop dat ik de turners en turnsters veel leuke 
nieuwe dingen kan leren! 
 
 
Voorstellen: Mariana Tuinstra  

Hallo allemaal, Mijn naam is Mariana Tuinstra. Ik 
ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik ben geboren 
in Roemenië waar ik vroeger als kind in 
aanraking kwam met turnen. Dit heeft mij 
gevormd tot wie ik nu ben. Roemenië is een land 
met een grote diversiteit in cultuur en 
landschap. Het is echt een aanrader voor 
iedereen om het te bezoeken. 
Basisturnen is een aanrader voor iedereen. Het 
maakt je sterk en gedisciplineerd, je leert jezelf 
beter kennen. Mijn streven is dan ook om dit 
door te geven aan de kinderen. Al bijna 19 jaar 
ben ik bij verschillende turnverenigingen 
werkzaam. De groepen die ik lesgeef zijn zeer 
divers, zoals ouder-peutergym, kleuter-

peutergym, recreantenturnen voor verschillende leeftijden en Special gym. Dit 
doe ik met veel plezier. Als versterking van de trainers kom ik op de maandag- 
en woensdagavond in Lent lesgeven. 
Ik ben bereikbaar via mariana@oranjeblauw.nl. 
 
 
Grote Clubactie: win een clinic met Tisha 
Verkoop je samen met een vriend(je) of clubgenootje loten voor onze club? Dat 
is niet alleen maar gezellig, want verkoop je samen 50 loten of meer? Dan mag 
je je aanmelden voor een turnclinic van Tisha Volleman. Kijk op de site van de 
Grote Clubactie voor meer informatie. 
 
De boekjes van de Grote Clubactie lever je uiterlijk 21 november in bij je 
trainster. 



 
 
 
Voorlopig geen trainingen in Weezenhof en Zwanenveld 
We zijn er dit seizoen helaas niet in geslaagd alle uren te vullen met trainsters. 
Zo kunnen de groepen in de Weezenhof en Zwanenveld voorlopig niet starten.  
 
 
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 
ons, want het kost nu veel moeite en tijd om achter mislukte incasso’s aan te 
gaan. 
 
 
Opleiding volgen? 
Omdat het elk jaar veel tijd en energie kost om trainsters, trainers en juryleden 
te vinden, zijn we van plan extra te investeren in leden die een opleiding willen 
volgen. Inmiddels hebben zich al leden gemeld. Laat het ons weten als jij ook 
een opleiding tot assistent, trainer of jurylid wilt volgen via 
secretaris@oranjeblauw.nl.  
 
 
Gezocht: enthousiaste trainers 
We zijn hard op zoek naar turntrain(st)ers en assistenten voor recreatiegroepen 
in Lent, Zwanenveld, Hatert en de Dominicanenstraat (jongensturnen). Is dit iets 
voor jou of voor een bekende van je? Stuur dan een mail aan Marlies via 
secretaris@oranjeblauw.nl. Meer informatie vind je op onze site. 
 
 
Bestuursleden en vrijwilligers gezocht 
We zijn altijd op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor Oranje Blauw. 
Vind je het leuk om te helpen bij een wedstrijd of tijdens het turnkamp? Wil je 
graag een evenement helpen organiseren of wil je vanuit het bestuur bijdragen 
aan het draaiende houden van de vereniging? Dan ben je van harte welkom! 
Meer informatie kun je krijgen via een van de trainers, bestuursleden of bij 
Marlies via secretaris@oranjeblauw.nl. 
 
 
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 uw 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 verenging. 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. 
Heeft u zelf iets dat interessant is voor in de nieuwsbrief, kunt u dat ook doorgeven via 
secretaris@oranjeblauw.nl.  


