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Beste leden, ouders, verzorgers en andere
turnliefhebbers,
Het seizoen 2020-2021 nadert zijn einde. Het was wederom een bijzonder jaar
waarin flexibel zijn en positief blijven belangrijk waren. Het virus hield ons stevig
in de greep. Vanaf december was turnen in de zaal niet meer mogelijk en ook
wedstrijden hebben we moeten afblazen. Zo jammer allemaal.
Als bestuur zijn wij trots op het feit dat we vrij snel – toen de winter op zijn
retour ging – weer buiten zijn gaan sporten. Elkaar weer ontmoeten en genieten
van sport en bewegen stonden centraal. Compliment aan al onze turnsters en
trainsters. Jullie hebben het formidabel gedaan!
Wat rest is nu een heerlijke vakantie in de hoop dat we in september een
vlekkeloze start kunnen maken. Daarna hopen we als vanouds weer te genieten
van brug, balk, sprong en mat.
Voordat we echt met vakantie zijn, hopen we het jaar nog sportief en gezellig te
kunnen afsluiten op de Clubdag op zaterdag 10 juli.
Tot dan!
Hartelijke groet,
Marlies, Ria, David, Mark, Niek en Theo
Reacties op deze nieuwsbrief kun je mailen aan secretaris@oranjeblauw.nl.
Clubdag 10 juli
Op zaterdag 10 juli hebben we een instuif voor alle recreanten en een interne
wedstrijd voor de selectiegroepen. Deze Clubdag wordt gehouden in de
SportQube.
De planning voor deze dag is als volgt:
08:30 – 10:30 Recreanten
11:00 – 13:05 A-selectie
13:15 – 14:50 D-selectie en Jong Talent
15:00 – 17:15 AB-jong + C-jong
18:00 – 20:20 B+C (keuze)
Aanvullende informatie krijg je via de trainsters.

Nog geen ouders in het Montessori College
De turnzaal in het Montessori College blijft voorlopig niet toegankelijk voor
ouders en ander publiek. De ruimte in het trappenhuis en naast de turnzaal is te
krap om veilig afstand te kunnen houden.
Laatste training van dit seizoen, eerste training van volgend seizoen
De laatste trainingen van de recreatiegroepen voor dit seizoen vinden plaats in
de week van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli. De recreanten beginnen
weer vanaf maandag 6 september.
De selectiegroepen worden geïnformeerd door hun trainster.

Train(st)ers gezocht!
Voor het uitbreiden en vervangen van ons enthousiaste trainersteam zijn we
voor komend seizoen op zoek naar trainers. Zowel voor de recreatie als voor de
selectie teams. De volledige vacature is bijgevoegd bij de mail van deze
nieuwsbrief. Ken je iemand die geïnteresseerd is, verwijs hem/ haar dan graag
voor meer informatie door naar Marlies, secretaris@oranjeblauw.nl

Op kamp met Oranje Blauw
Aan alle leden geboren in 2013 of eerder!
In het weekend van 24-26 september 2021 gaan we op ORANJE BLAUW KAMP,
mits de coronamaatregelen dit toelaten! Dit zal een weekend vol sport en spel
zijn in de buurt van Everoord, Limburg.
We verblijven in groepsaccommodatie de Korhoen van de Paasheuvelgroep. Daar
slapen we op slaapzalen met echte bedden. Het eten wordt volledig verzorgd
door de accommodatie. De kosten voor dit weekend zijn 70 euro per persoon. Dit
is all inclusive. Betaling gaat via de penningmeester van Oranje Blauw.
Het programma start op vrijdag 24 sept rond de klok van 17.00 uur met vertrek
per bus naar Eversoord. Op zondag 26 sept rond 16.00 uur kunnen ouders hun
kind komen ophalen in Eversoord, en zo nog even een stukje van de sfeer
meepakken.

Het
kamp wordt georganiseerd door de trainsters en assistenten van Oranje Blauw,
aangevuld met een enkele ouder waar nodig is. Het thema van dit kamp is
OLYMPISCHE SPELEN. Alle activiteiten, sporten, spelletjes zullen met dit thema
te maken hebben.
Wil je dit kamp niet missen….. schrijf je dan in via deze link:
https://forms.gle/KSzP4EdpKkvngjLSA
Na inschrijving volgt verdere informatie.
Namens de kampcommissie,
Lynn Smal en Yvonne van Alebeek

Tamara stelt zich voor
Hallo! Mijn naam is Tamara Robijn (1999) en ik woon in
Nijmegen. Ik ben sinds februari 2021 afgestudeerd aan
de ALO in Nijmegen en ben dus officieel gymdocent.
Vanaf jongs af aan heb ik geturnd en dit doe ik nu nog
steeds met veel liefde bij de studententurnvereniging
KUNST! Ik haal veel plezier uit het lesgeven en vind het
dan ook leuk dat ik dit nu ook kan toepassen bij één van
mijn grote hobby’s.
Sinds september 2020 assisteer ik bij de D-selectie en ik
geef sinds begin 2021 ook training aan een aantal
recreatiegroepen van Oranje Blauw. Naast het lesgeven
heb ik ook mijn licentie om te mogen jureren binnen het
turnen behaald (TD2).

Opleiding volgen?
Wil je je graag ontwikkelen tot assistent, trainer of jurylid? Laat het aan Marlies
weten via secretaris@oranjeblauw.nl.
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.
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 he 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 vereniging. 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.
Heb je zelf iets dat interessant is voor in de nieuwsbrief, dan kun je dat doorgeven via
secretaris@oranjeblauw.nl.

