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Start van het nieuwe turnseizoen 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer vol enthousiasme aan een 

nieuw seizoen gaat beginnen! 

 De selectietrainingen starten met ingang van maandag 24 augustus. Als het een 

andere datum is dan hebben de trainers dit zelf met de turnsters 

gecommuniceerd. 

 De recreatietrainingen starten met ingang van maandag 7 september. 

 

 

Wijzingen recreatie 

In verband met stages van enkele van onze trainsters zijn er enkele wijzigingen: 

- Hatert: De lessen van Lynn van Beersum worden tijdelijk overgenomen door 

Larissa van der Werf. 

- Lent: De lessen van Anne Kamans worden overgenomen door Larissa van der 

Werf. 

- Weezenhof: De lessen van Anne Kamans worden overgenomen door Jeske 

Weltevrede samen met Lynn van Beersum. 

- Oud-West: De trainingstijden in gymzaal de Zwaluw worden met een kwartiertje 

vervroegd, dus de eerste groep start om 14:30 uur. 

 

 

Wijzigingen selectie 

Ook in de selectie zijn enkele wijzingen te melden: 

- A-selectie: de trainingen van Kelly worden overgenomen door Linda Verschuren. 

De trainingsdagen en –tijden zijn maandag van 18:30 tot 21:00, woensdag van 

17:00 tot 20:00 uur en zaterdag van 8:30 tot 11:30 uur.  

- AB-jong: De vaste assistent van AB-jong wordt Kristie Vuuren. 

- C-selectie: Op maandag staan Tamara Janssen en Jeske Weltevrede op de groep 

en op vrijdag Tamara en Marieke Kistemaker. 

- B-selectie: Op dinsdag wordt Ilse tijdens haar zwangerschap geassisteerd door  

Marieke Kistemaker. Op donderdag wordt de training verzorgd door Ilse van Dijk 

en Tamara Janssen en op zaterdag door Ilse van Dijk en Jeske Weltevrede. 

Tijdens het zwangerschapsverlof van Ilse zullen de selectietrainers onderling de 

trainingen opvangen.  

 

 

Afscheid 

We hebben helaas afscheid moeten nemen van meerdere trainers: Kelly van Dijk, Laura 

Boers en Charlotte Noorderveen. Heel erg bedankt voor jullie inzet voor Oranje Blauw! En 

heel veel succes in jullie verdere carrière.  

 

Het bestuur heeft afscheid moeten nemen van bestuurslid Eva Rengers die vele jaren 

lang in het bestuur actief is geweest en onder andere veel werk heeft verzet met de 

Grote Club Actie. Eva, heel erg bedankt voor alles wat je voor Oranje Blauw betekend 

hebt! 

 

Ook heeft het bestuur afscheid genomen van Pim de Ruijter, die afgelopen jaren als 

Combinatiefunctionaris aan Oranje Blauw verbonden was. Pim is onmisbaar geweest bij 

het opzetten van meerdere nieuwe activiteiten binnen Oranje Blauw 

 

 



Even voorstellen: 

We zijn heel erg blij dat we dit jaar ons trainerskader weer mogen versterken met twee 

nieuwe trainers. Zij stellen zich hier even aan u voor: 

 

 

 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Linda Verschuren. Als jong meisje ben ik begonnen met 
turnen en dat vond ik meteen een geweldige sport. Lekker bewegen, 
op je kop staan en telkens weer nieuwe dingen leren. Toen ik ging 
studeren ben ik het zelf turnen langzaamaan gaan inruilen voor 
training geven en jureren. Ik heb de afgelopen 20 jaar wel aan alle 
groepen lesgegeven, maar ik vind het selectie-turnen toch het 
leukst. Ik ga bij Oranje Blauw dan ook training geven aan de A-
selectie. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik hoop dat ik de 
turnsters nog een hoop nieuwe dingen kan leren en dat we er samen 
plezierige trainingen van kunnen maken. 
 

 

Beste Leden van Oranje Blauw, 

Aankomend jaar ga ik starten als trainster bij jullie 
club en wil me daarom graag even voorstellen. Mijn 
naam is Jeske Weltevrede, ik ben 22 jaar oud en ik 
woon in Nijmegen. Ik heb tot mijn 16e geturnd en nu 
ik afgestudeerd ben als docent lichamelijke 
opvoeding, wil ik naast mijn werk het turnen weer 
oppakken. Ik ga dan ook aan verschillende groepen 
training geven. Zowel de  C selectie op maandag, de B 
selectie op zaterdag en de recreatiegroepen op 

donderdag in de Weezenhof. Ik heb erg veel zin om met jullie te gaan trainen. Zoals jullie op de foto 
kunnen zien geef ik in de zomer les op een zeilschool. Vanuit hier wil ik jullie dan ook allemaal nog 
een fijne vakantie toe wensen en ik zie jullie in het nieuwe seizoen.  Sportieve groet uit het hoge 
noorden, Jeske Weltevrede 

 

 

Nieuw vrijwilligersbeleid ouders selectieleden 

Regelmatig zijn er vrijwilligers nodig om te helpen bij allerlei zaken zoals de jaarlijkse 

wedstrijd die Oranje Blauw moet organiseren in samenwerking met de Hazenkamp, bij de 

clubkampioenschappen of bij turninstuiven. Nu wordt er meestal een oproep gedaan via 

de mail of door mensen persoonlijk te benaderen, maar dat levert vaak te weinig respons 

op. Voor de laatste wedstrijd hebben zich drie ouders aangemeld, waarvoor hartelijk 

dank! Er heeft zich echter geen enkele ouder gemeld voor assistentie bij het opbouwen 

de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd. Om het mogelijk te maken dat onze turnsters 

kunnen blijven turnen en wedstrijden kunnen blijven doen, kunnen we niet zonder hulp. 

Voor hulp bij activiteiten zullen ouders van onze selectieleden met ingang van komend 

seizoen ingedeeld worden bij een taak. Dit zal bij toerbeurt  gebeuren, waardoor u het 

ene jaar wel en de daarop volgende jaren niet ingedeeld zult worden. Kunt u op de 

datum waarop u ingedeeld bent niet, wordt van u verwacht dat u zelf voor een invaller 

zorgt door een andere ouder te benaderen. We hopen op deze manier de taken beter te 

kunnen verdelen, zodat het bestuur niet alle lasten alleen hoeft te dragen. 



 

 

Hoofdtrainer selectie en hoofdtrainer recreatie 

Met ingang van 1 april 2015 is Ilse van Dijk hoofdtrainster selectie en Ruben Reuvekamp 

hoofdtrainer recreatie. Beide hoofdtrainers zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 

binnen de selectie en recreatie. Ze zijn het aanspreekpunt voor vragen van de andere 

trainers en contactpersonen naar het bestuur. Voor ouders zijn de hoofdtrainers te 

bereiken via de mail (Ilse@oranjeblauw.nl en Ruben@oranjeblauw.nl ). Ook kan er via de 

website een mail gestuurd worden.  

 

 

Bestuur en vrijwilligers 

Het bestuur is op zoek naar uitbreiding. Nu wordt er veel werk verricht door weinig 

mensen. Interesse in hoe het er aan toe gaat in een bestuur of geïnteresseerd in een 

bestuursfunctie? Laat het weten door een mail te sturen naar secretaris@oranjeblauw.nl. 

Ook zijn we altijd op zoek naar mensen die we kunnen benaderen voor allerlei hand- en 

spandiensten. Laat het weten als u af en toe een handje wil helpen. 

 

 

Website en e-mail 

Kijk regelmatig op de website (www.oranjeblauw.nl) voor nieuws en mededelingen. Als 

er lessen uitvallen wordt dit op de site vermeld. Om ons e-mailbestand compleet en juist 

te houden, verzoeken wij u dringend om een wijziging van uw e-mailadres altijd door te 

geven aan de ledenadministratie ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Graag duidelijk 

erbij vermelden om welk lid het gaat, en bij welke groep en op welke locatie het lid turnt.  

 

 

Contributie / opzeggen: 

Op de website zijn de huidige tarieven van de contributie te vinden. Ook informatie over 

het opzeggen is te vinden op de website. Selectieturnsters kunnen opzeggen voor 1 

augustus. Voor de recreanten is dit  voor 1 juli of 1 januari. Voor leden van Special Gym 

is dit voor 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.  

 

Let op: Bij tussentijds opzeggen blijft contributie verschuldigd tot aan het eind 
van de periode. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwsbrief van Oranje Blauw verschijnt ongeveer 3 keer per jaar en wordt samengesteld door het bestuur 
van de verenging. Via de nieuwsbrief informeren we de leden over van alles en nog wat dat speelt binnen 
Oranje Blauw. Op de website www.oranjeblauw.nl is ook veel informatie terug te vinden. Inmiddels staan er al 
heel wat foto’s op de site van onze turnsters in actie. Als u liever niet heeft dat uw kind met een foto op de 
website staat, laat het ons dan even weten via de mail. Heeft u zelf iets dat interessant is voor in de 
nieuwsbrief, kunt u dat ook doorgeven via secretaris@oranjeblauw.nl.  
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