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Pietengym 

Helaas dit jaar, zoals voorgaande jaren, geen Pietengym. Door een samenloop van 
omstandigheden (onder andere turnwedstrijden voor de selectie) is het niet gelukt 
voldoende begeleiding te organiseren. Hopelijk gaat dat wel lukken in de 
voorjaarsvakantie (op woensdag 5 maart) en zal er dan weer een gewone turninstuif zijn.  
 
Eigen Oranje Blauw turnzaal voor selectie in het nieuwe Montessori College 

Samen met het Montessori College (MC) bouwt Oranje Blauw aan een eigen turnzaal! 
Twee jaar geleden zijn de eerste ideeën hierover ontstaan en is de eerste bespreking 
geweest met de sectie lichamelijke opvoeding van het MC. De nieuwbouw aan de 
Kwakkenbergweg in Nijmegen staat nu volop in de steigers en begin volgend jaar is de 
turnzaal een feit! In de tweede helft van dit seizoen hopen we een begin te kunnen 
maken in de nieuwe zaal, en volgend seizoen gaan we helemaal over met de trainingen 
voor onze selecties. De gymzaal is volledig ingericht als turnzaal met een speciale vloer, 
een valbak en turntoestellen. Een groot voordeel is dat er niet meer voor en na iedere les 
opgebouwd en afgebroken hoeft te worden. De samenwerking is positief voor beide 
partijen en gaat verder dan alleen de zaal. Studenten van het MC kunnen makkelijk 
gebruik maken van deze prachtige zaal, niet alleen voor turnen, maar ook voor dance en 
free running; er zouden gastlessen op school gegeven worden door onze trainers en 
leerlingen van school zouden stage kunnen lopen bij de vereniging. Doordat de zaal van 
het Montessori College minder groot is dan bijvoorbeeld de Jan Massinkhal waar de 
selectie nu regelmatig traint, is het mogelijk dat lesdagen en lestijden veranderen. 
Hierover zullen de leden tijdig geïnformeerd worden 
  
Op donderdag 14 november heeft de voorzitter van Oranje Blauw een 
intentieovereenkomst en contract getekend met het Montessori.  
 

                     
Voorzitter Joop Baltussen tekent het contract                        Special Gym op de St. Maartenschool 
op het Montessori College. 

 
Special Gym 

Sinds kort wordt er door Oranje Blauw in samenwerking met de St. Maartenschool 
Special Gym aangeboden voor leerlingen van de St. Maartenschool. Onze trainster 
Sophie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstarten hiervan. Inmiddels 
loopt er een pilot en hebben de eerste lessen plaatsgevonden. Op de website is een 
verslag te vinden van de eerste twee lessen. 
 

 

 

 



Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is weer voorbij. Onze leden hebben erg hun best gedaan veel loten te 
verkopen. Heel erg bedankt daarvoor!!!! 
 
De prijs voor het verkopen van de meeste loten gaat dit jaar, net als vorig jaar, naar 
Fleur Leenders uit Lent met een verkoop van 152 loten. De opvolger van Fleur gaat 
misschien wel Emily Beckmann uit Hatert worden met 92 loten. Saskia Verweij uit de B 
selectie heeft ook goed haar best gedaan en verdient het met 73 loten ook om genoemd 
te worden. De hoofdprijs gaat naar Fleur, de verkopers boven de 23 loten krijgen een 
bioscoopbon en alle overige verkopers krijgen een kleinigheidje als bedankje. 
 

Website 

De website van Oranje Blauw is vernieuwd! Kijk regelmatig op de website omdat hier 
mededelingen en  nieuwtjes worden vermeld. Ook het inschrijven van nieuwe leden 
gebeurt nu via de website. Kijk op: www.oranjeblauw.nl.  
 
Ledenaantal 

We vinden het fijn om u te kunnen melden dat de vereniging groeiende is en momenteel 
de grens van 300 leden overschreden heeft. 
 
E-mail 

Zoals u gemerkt heeft, wordt er vanuit de vereniging steeds meer gebruik gemaakt van 
e-mail. Het e-mailbestand is op dit moment compleet. 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: 

Met ingang van sportseizoen 2013-2014 zal het voor de selectieturnsters alleen nog 
mogelijk zijn om op te zeggen per 1 augustus. Voor de recreanten is dit 1 juli of 1 
januari. De aangepaste contributie voor het seizoen 2013-2014 is te vinden op de 
website. 
 
Turnplus 

Vind je turnen héél leuk, maar ben je toe aan iets meer uitdaging dan bij de 
recreatiegroep? Dan is de turnplus-groep wat voor jou! 
 
Op vrijdagavond van 19:00 tot 20:30 uur kun je anderhalf uur lang de moeilijkere 
onderdelen van het turnen leren. En dat zonder de verplichtingen van een 
wedstrijdgroep. Kom gerust een keer kijken op vrijdagavond of het iets voor je is in de 
gymzaal op de Marie Curiestraat in Nijmegen. Voor meer informatie kun je een mail 
sturen naar kellyvandijk@oranjeblauw.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


