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Beste leden, ouders/verzorgers 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van seizoen 2016-2017, mét het nieuwe logo dat iedereen 

inmiddels vast al opgemerkt heeft. Dit turnseizoen is helaas niet helemaal soepel van 

start gegaan. Het is niet gelukt om met ingang van september alle groepen te laten 

starten wegens een tekort aan trainers. Gelukkig is dit inmiddels grotendeels opgelost en 

kan iedereen weer lekker sporten. We wensen al onze leden een goed en sportief 

turnseizoen toe! 

 

De Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is weer van start gegaan! Wie wordt dit jaar onze topverkoper en wint 

een mooie prijs?  

 

De Grote Clubactie heeft ook een leuke herfstactie. Als jij super veel loten verkoopt in de 

herfstvakantie, maak je elke dag kans op een Intertoys cadeaubon van €20,-!  

De Grote Clubactie vindt het leuk dat jij laat zien hoeveel loten je verkoopt in de 

herfstvakantie! Laat dat op een creatieve manier aan hun weten.  

Dat doe je als volgt: 

 Maak een creatieve foto(collage) of een leuk filmpje 

 Zet dit op Instagram of Twitter met #clubherfst 

 Je mag jouw filmpje of foto ook opsturen naar kids@clubactie.nl 

 

Klaar? Dan maak je in de herfstvakantie elke dag kans op een cadeaubon van Intertoys 

(van €20,-)! Dagelijks maakt de Grote Clubactie via social media een nieuwe winnaar 

bekend. Meedoen kan van maandag 17 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2016.  

 

Turninstuif herfstvakantie 

Ook dit jaar is er weer een Oranje Blauw turninstuif in de herfstvakantie. Deze vindt 

plaats op woensdag 26 oktober. We beginnen wat eerder dan andere jaren: om 10:00 

uur in de ochtend. De instuif duurt tot 12:00 uur. De kosten bedragen 3 euro en kunnen 

bij binnenkomst voldaan worden. Al onze leden, maar ook vriendjes en vriendinnetjes 

zijn welkom. Ouders en andere belangstellenden mogen komen kijken naar de kunsten 

van de kinderen. De uitnodiging, die ook met deze nieuwsbrief is meegestuurd, is tevens 

een kleurplaat. Als je deze inkleurt en met je naam erop inlevert bij de instuif, maak je 

kans op een leuke prijs. We hopen jullie allemaal te zien op de turninstuif! 

 

Parkeren/ halen/ brengen Montessori College 

De omwonenden van het Montessori College hebben aangegeven veel overlast te ervaren 

van auto’s op het terrein van het Montessori College bij het brengen en halen van 

kinderen. Hierbij het dringende verzoek om bij het brengen of halen NIET te parkeren, 

te stoppen of te wachten op het terrein van het Montessori College. Betere opties 

zijn de parkeerplaats van het zwembad of aan de overkant van het Montessori College in 

het straatje langs het voetbalveld. We worden hier als vereniging op aangesproken en 

hopen dan ook dat iedereen z’n best doet om de overlast voor de omwonenden zoveel 

mogelijk te beperken.   
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Even voorstellen 

Gelukkig is ons trainerskader uitgebreid met een aantal enthousiaste nieuwe trainers!    

Kim de Wit is gestart in Hatert en Meijhorst en gaat ook de komende maanden de 

turnlessen in de Zwaluwstraat verzorgen.  

Kristie van Vuuren was al bekend als assistent, maar staat nu ook als  trainer op de AB-

jong groep.  

Loes Berkhof gaat de lessen op maandag in de Dominicanenstraat overnemen van 

Tamara Janssen.  

 

Ook hebben we nieuwe assistenten en een stagiaire. We zijn heel erg blij met alle nieuwe 

hulp! Hierbij stellen enkele van onze nieuwe trainers zich alvast kort aan u voor: 

 

Kim de Wit  

Ik ben Kim de Wit, 19 jaar oud en ben geboren in Bovenkarspel maar voor mijn studie 

naar Nijmegen verhuisd. Als klein meisje ben ik begonnen met turnen bij GTS Stedebroec 

waar ik vele jaren met veel plezier heb geturnd en aan trampolinespringen heb gedaan. 

Dit zet ik nu door bij de Nijmeegse studententurnvereniging. Op dit moment zit ik in het 

tweede jaar sport en bewegingseducatie aan de HAN. Op deze opleiding is het mijn doel 

om iedereen in beweging te krijgen! Het maakt niets uit of je heel goed bent of slecht, 

iedereen kan of wil in beweging komen!  Voor mijn studie heb ik bij verschillende 

organisaties stage gelopen en natuurlijk veel les gegeven. Je kunt mij vinden op de 

maandag in Hatert en op de woensdag in de Meijhorst. Ik hoop dat ik jullie leuke en 

uitdagende lessen mag geven waarbij vooral plezier het belangrijkste is!  

 

Kristie van Vuuren  
Mijn naam is Kristie van Vuuren. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Nijmegen. Dit jaar ben 

ik begonnen met de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding). Daarvoor heb ik twee 

jaar PABO gedaan. Sinds mijn 15de geef ik training bij Oranje Blauw. Lesgeven is dus iets 

wat ik graag doe. Ik ben begonnen bij recreatieve groepen, maar daarna ben ik 

doorgegaan naar wedstrijd groepen. Eerst de c-selectie en nu de AB-jong. Tussendoor 

heb ik met Sophie nog een half jaartje peutergym gegeven. Zelf heb ik ook lang geturnd. 

Op mijn 3de  ben ik begonnen en ik ben doorgegaan tot mijn 18de. Toen ik 5 jaar oud 

was, ben ik naar Oranje Blauw gegaan en ik heb daar tot mijn 18de met veel plezier in de 

A-selectie geturnd. Ik heb Oranje Blauw altijd ervaren als een prettige vereniging voor 

mij als turnster, maar ook als trainster. Iedereen kent elkaar en dat geeft een prettige 

sfeer. Ik hoop daarom nog lang bij Oranje Blauw les te kunnen geven! 

 

Loes Berkhof gaat starten met les geven op de Dominicanenstraat. Meer informatie over 

Loes is binnenkort te vinden op de website. 

 

Trainers en assistenten 

We zijn heel blij met onze nieuwe trainers. Toch blijven we nog steeds op zoek naar 

uitbreiding van ons trainerskader, ook om invalmogelijkheden te creëren. We zoeken 

onder andere nog een trainer voor onze seniorengroep op maandagavond in Malvert. Ook 

zijn extra assistenten altijd welkom. Geïnteresseerd of kent u iemand die mogelijk 

geïnteresseerd is? Laat het weten. Stuur een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl.  

 

Facebook en Twitter Oranje Blauw 

Oranje Blauw heeft een eigen Facebookpagina en een twitteraccount! Te vinden onder de 

naam: @CGV_OranjeBlauw. Leuk om geregeld even te kijken! 
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Sponsoring 

Oranje Blauw heeft een sponsorcommissie (mailadres: promotions@oranjeblauw.nl). De 

sponsorcommissie is druk bezig om extra inkomsten voor Oranje Blauw te generen, 

onmisbaar om financieel gezond te kunnen blijven. De sponsorcommissie is op zoek naar 

sponsoren. Weet u iemand? Of heeft u suggesties of ideeën? Stuur een mail aan 

promotions@oranjeblauw.nl.  

 

Sponsorkliks en CEK 

Graag uw aandacht voor het volgende. Vanaf nu is het voor iedereen die onze vereniging 

een warm hart toedraagt mogelijk om ons GRATIS te sponsoren. 

 

Koopt u weleens iets online? Ga dan voortaan eerst naar de website www.oranjeblauw.nl 

en klik op de SponsorKliks banner. Van elke aankoop via SponsorKliks bij een van de 300 

aangesloten winkels gaat een percentage naar onze vereniging. Zonder dat het je iets 

extra’s kost! Een kleine moeite toch? 
 

 

 

 

 

 

 

En 

als je op zoek bent naar een nieuw turnpakje, kun je Oranje Blauw 

hiermee ook sponsoren als je dit doet via de website van CEK. 

 

 

Hoofdtrainer selectie en recreatie 

Linda Verschuren is hoofdtrainer selectie en Sophie Grijs 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 (Linda@oranjeblauw.nl en Sophie@oranjeblauw.nl ). Ook kan er via de website een 

mail gestuurd worden.  
 

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 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 / nieuw Oranje Blauw rekeningnummer 

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.  

 

Let op: Bij tussentijds opzeggen blijft contributie verschuldigd tot aan het eind van de 

periode. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt. 
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Graag willen we hier ook mededelen dat het rekeningnummer van Oranje Blauw 

veranderd is. Het oude rekeningnummer was NL44 ABNA 0537 2118 61 is vervallen. Het 

nieuwe rekeningnummer van Oranje Blauw is NL14 RABO 0311 9793 51. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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