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Afscheid trainster Kim Berkers 

Kim Berkers heeft een hele tijd vol enthousiasme lesgegeven aan de 

recreatiegroepen in Hatert. Daarnaast heeft ze ook de lessen in Meijhorst 

opgestart. Helaas gaat ze nu afscheid nemen van Oranje Blauw. Kim heeft 

een nieuwe baan die niet te combineren is met lesgeven bij Oranje Blauw. 

Daarnaast verwacht ze een kindje. Kim, heel erg bedankt voor je inzet voor 

Oranje Blauw! 

 

 

Meijhorst 

Op woensdagmiddag zijn er twee recreatiegroepen gestart in de Meijhorst. 

De lessen worden nu gegeven door Kim Berkers en worden na de 

carnavalsvakantie overgenomen door Ruben Reuvekamp. De lestijden zullen 

na de vakantie een kwartiertje eerder beginnen. De eerste groep start dan 

om 14:30 uur en de tweede groep om 15:30 uur.  

 

 

 

Weezenhof 

De groepen in de Weezenhof blijven groot. Weinig leden hebben gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om over te stappen naar de trainingen op woensdagmiddag in de Meijhorst. 

Dit kan nog altijd. De groepen zijn daar minder groot. Nieuwsgierig? Een keertje gaan 

kijken kan en mag altijd!  

 

Hatert 

Ook in Hatert is Kim gestopt met lesgeven. De lessen in Hatert zijn 

overgenomen door Lynn van Beersum. Lynn assisteert al lang bij 

de groepen in Hatert en ook bij meerdere andere groepen. Zij heeft 

inmiddels al veel ervaring. Lynn gaat behoren bij het vaste 

trainerskader van Oranje Blauw en is gestart met het behalen van 

haar C-licentie.  

 

 

Malden 

Het blijkt heel lastig te zijn om een vaste trainer te vinden voor Malden. De lessen zullen 

vanaf half april weer gegeven gaan worden door Lieze Dortland. Tot die tijd is zij door 

haar studie niet in staat om op tijd in Malden te zijn. Monique Laenen heeft meerdere 

lessen opgevangen, waarvoor hartelijke dank, maar kan dit na de carnavalsvakantie niet 

meer doen. We zijn dringend op zoek naar een waarnemer tot en met april. Weet u 

iemand die dit zou willen en kunnen doen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten door 

een mail te sturen naar secretaris@oranjeblauw.nl. Totdat er een goede oplossing is 

gevonden, zullen de twee assistenten Sarah en Lynn de trainingen verzorgen, waarbij er 

ook iemand van het bestuur aanwezig zal zijn voor extra ondersteuning. Zij zullen een 

lesvoorbereiding ontvangen van een andere ervaren trainer van Oranje Blauw. 

 

 

Oud-West 

Met ingang van oktober 2014 zijn er op woensdagmiddag twee recreatiegroepen gestart 

in Oud-West op de Zwaluwstraat. De eerste groep start om 14:45 uur, de tweede groep 

om 15:45 uur. De groepen zijn nog niet vol. Geïnteresseerd of kent u iemand die 

geïnteresseerd zou kunnen zijn, geef het door! 
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Lent 

De groepen in Lent zijn groot, zeker het tweede uur. Op dit moment kunnen daar geen 

kinderen meer instromen. Overleg met de trainster is nodig voordat er nieuwe leden 

kunnen worden toegelaten. 

 

 

Special Gym  

De kinderen van de Special Gym hebben de afgelopen vier weken gesport in het donker. 

Ieder jaar heeft de St. Maartenschool het project licht en donker in de gymles en daar 

heeft Special Gym gebruik van gemaakt. De ramen van de gymzaal waren afgeplakt en 

overal hingen gordijnen en waren er verstopplekken. Gelukkig hadden de kinderen een 

zaklamp anders konden ze echt niks zien. De eerste groep ging in het donker op zoek 

naar Nijntje, die was verstopt. Gelukkig maakte Nijntje geluid en konden de kinderen van 

Special Gym supergoed zoeken! Daarna hebben de kinderen gezocht naar toverballen, 

deze ballen veranderen van kleur. Ook dat konden de kinderen heel goed. Daarna was 

het tijd om zelf te gaan verstoppen of om te zoeken samen met de stagiaires. Dit was 

wel een beetje spannend in het donker, maar ook heel leuk! De tweede groep is ook op 

zoek gegaan naar de toverballen en de kinderen zijn daarna snel zelf gaan verstoppen en 

zoeken. De laatste les waren de gordijnen opgeruimd, maar was de zaal nog wel donker 

en waren er nog verstopplekken. Dat betekent een hele goede plek voor ‘tien tellen in de 

rimboe’. Zelfs de stagiaires en trainster waren er moe van aan het einde van de les. 

Verstoppen is zeker ook een sport! 

 

OP 17 januari heeft Special Gym meegedaan aan de podiumsportdag in de  

St. Maartenskliniek, georganiseerd door de St. Maartenschool. Dit is een sportdag voor 

kinderen met een beperking om te ontdekken welk aangepast sportaanbod er is en of er 

een sport tussen zit die ze misschien wel heel leuk vinden. Natuurlijk mochten broertjes 

en zusjes ook mee sporten: een gezellige boel dus. Bij Special gym waren er drie spellen. 

Lekker schommelen op een reuze schommel, blokjestrefbal en het spannende 

pinguïnspel, waarbij de pinguïns uit de dierentuin waren ontsnapt. Op zaterdag 7 maart 

is er weer een podiumsportdag. 

 

Er is nog plek in de groepen van Special Gym! Vooral voor de groep van 14:00-15:00 uur 

zijn we nog opzoek naar enthousiaste kinderen die zin hebben om met ons mee te 

sporten. Kom gerust een keer kijken! 

 

Wilt u meer weten over Special Gym of over de podiumsportdag dan kunt u mailen naar 

sophie@oranjeblauw.nl.  

 

En nog een heel leuk baby nieuwtje juffrouw Anouk heeft er een zoontje bij gekregen, 

Moos!  
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Selectie 

De selectie turnt al een tijdje in de nieuwe turnzaal in het Montessoricollege. Dit bevalt 

goed. Omdat er niet meer hoeft te worden opgebouwd en afgebroken is de effectieve 

trainingstijd flink toegenomen. De drie uur training op zaterdag wordt als lang ervaren. 

Hierdoor zullen met ingang van zaterdag 28 februari de lessen van AB-jong en de  

B-selectie met een half uurtje verkort worden. De AB-jong traint dan van 8:30 tot 11:00 

uur en de B-selectie van 11:00 tot 13:30 uur.  

 

 

Nieuwe turnpakjes voor de selectie 

De C-selectie, Jong Talent en AB-jong hebben nieuwe Oranje Blauw wedstrijdpakjes:  

 

        
 

Voor vragen over de turnpakjes kunt u terecht bij Sophie Grijs (sophie@oranjeblauw.nl). 

 

 

Grote Club Actie 

Ook dit jaar was de Grote Clubactie weer een groot succes. Vele leden hebben zich 

ingezet voor de vereniging, waarvoor onze hartelijke dank!! Ook dit jaar is er natuurlijk 

weer een winnaar. Het lid dat de meeste leden heeft verkocht, krijgt een mooie prijs. Wie 

dit is wordt na de carnavalsvakantie bekend gemaakt. Ook zullen dan de bioscoopbonnen 

voor de leden die 23 of meer loten hebben verkocht, uitgedeeld worden.  

 

 

Oranje Blauw zoekt enthousiaste train(st)ers! 

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een trainer voor twee recreatiegroepen 

in Malden op vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur. Ook blijven we op zoek naar mensen 

die onze vervangingspool kunnen versterken. Interesse of kent u iemand die interesse 

zou kunnen hebben? Stuur een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl.  
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Promotiefilmpje Oranje Blauw 

Er zijn plannen om een promotiefilmpje te maken over turnen bij Oranje Blauw. Dit 

filmpje kan op de website geplaatst worden, maar zou ook gebruikt kunnen worden bij 

verschillende promotieactiviteiten. Om dit filmpje te maken, zullen er tijdens lessen en 

bij wedstrijden opnames gemaakt worden, die later samengevoegd worden tot een 

filmpje. De komende maanden zullen deze opnames gemaakt worden tijdens de 

verschillende lessen. Als u niet wilt dat uw kind op het filmpje te zien is, kunt u dit bij de 

trainer aangeven, zodat hier tijdens het filmen rekening mee gehouden kan 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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