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Voortgang eigen Oranje Blauw turnzaal voor selectie in het nieuwe Montessori
College
Er wordt hard gebouwd aan het nieuwe Montessori College. Op dit moment is het nog
niet helemaal duidelijk wanneer de turnzaal klaar is en wanneer we over kunnen met de
selectietrainingen. Wanneer er meer bekend is, worden de leden op de hoogte gebracht.
!!! Hulp gevraagd bij de organisatie van een pre-instap wedstrijd op zaterdag 29
maart in Wijchen !!!
Samen met de Leleaart, turnvereniging in Wijchen, is Oranje Blauw door de KNGU
ingedeeld om te helpen bij de organisatie van de pre-instap wedstrijd op zaterdag 29
maart in Wijchen. Voor deze dag zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die een
handje willen helpen. We zoeken mensen die willen hebben met opbouwen op
vrijdagavond en afbreken op zaterdagmiddag, mensen die meehelpen de catering te
verzorgen, mensen die achter de infostand staan, iemand die de speaker bemant en een
persoon voor de telcommissie. In totaal moeten we toch wel met tien personen zijn. Wil
je een handje helpen, stuur dan een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl. De ouders van
onze selectieturnster zullen hierover mogelijk ook nog een mail of telefoontje ontvangen.
Bericht voor selectieturnsters
Wanneer je bij de selectie turnt, is dat niet geheel vrijblijvend. Er wordt getraind voor
wedstrijden en de lessen worden door de trainsters voorbereid. Het is belangrijk dat je
eigenlijk altijd bij de trainingen aanwezig bent. Als je een keer echt niet kunt, en dat kan
voorkomen, dan meld je je op tijd af bij je trainster. Dit kan door een mail te sturen via
de site of door een sms / whats-app te sturen. Je kunt het beste met je eigen trainster
afspreken wat zij het prettigste vindt. Probeer ook op tijd bij de trainingen aanwezig te
zijn en dat betekent een kwartier voor aanvang van de les. Er moet namelijk nog
opgebouwd worden en als dat gezamenlijk gebeurt dan is het sneller klaar. We rekenen
op een grote inzet van onze selectieturnsters!!
Special Gym
Inmiddels is de overeenkomst getekend en de samenwerking tussen Oranje Blauw en de
St. Maartenschool een feit. Special Gym is er voor kinderen die op zoek zijn naar een
geschikte sport waar ze op hun eigen niveau aan kunnen deelnemen. Het is voor
kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of een langdurige ziekte. Of
voor kinderen die gewoon op zoek zijn naar een geschikt sportaanbod, maar dit nog niet
gevonden hebben. Bij Special Gym is iedereen welkom. Bewegen, plezier maken en
samen zijn staan bij Special Gym voorop. Tijdens de lessen is er, naast gediplomeerde
leiding, veel hulp aanwezig. De lessen vinden plaats in de gymzalen van de St.
Maartenschool. Voor de kinderen van de St. Maartenschool is dit een vertrouwde
omgeving. In de St. Maartenschool zit kinderopvang Heyendael waar de kinderen tussen
school en Special Gym opvang kunnen krijgen. Ook is verpleegpost De Pleister, die
gevestigd is in de school, aanwezig tijdens de Special Gym uren. De verpleegpost heeft
een EHBO-functie, maar helpt ook wanneer uw kind zorg nodig heeft tijdens het sporten.
Ouders mogen tijdens de Special Gym uren op de St. Maartenschool blijven wachten in
de ouderhoek. Er wordt les gegeven van 13:00-14:00 uur en van 14:00-15:00 uur. De
twee groepen zijn ingedeeld op niveau zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen
sporten. Voor vragen, informatie of een proefles: sophie@oranjeblauw.nl

De twee groepen Special Gym met trainster Sophie in het midden en
alle extra begeleiding.

Belangrijke data:
05-03-2014: Turninstuif carnavalsvakantie, in de gymzaal van Hatert van 14.30 tot
16.30 uur, zie bijlage voor de uitnodiging.
10-04-2014: Algemene Ledenvergadering
07-06-2014: Clubkampioenschappen
Inning contributie februari verlaat
In verband met wijzigingen die bij de bank zijn doorgevoerd, wordt de contributie van de
maand februari geïnd op 18 februari.
Samenwerking met fysiotherapiepraktijk Bottendaal
Sinds kort bestaat er een samenwerking tussen Oranje Blauw en fysiotherapiepraktijk
Bottendaal. Deze samenwerking houdt in dat Oranje Blauw Fysiotherapie Bottendaal op
de site en in de nieuwsbrief noemt. Fysiotherapie Bottendaal geeft leden van Oranje
Blauw voorrang bij behandelingen, zodat ze snel geholpen worden en verzorgt workshops
voor train(st)ers en turn(st)ers.
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:
Informatie over de contributie en het opzeggen is de vinden op de website.
Selectieturnsters kunnen opzeggen per 1 augustus. Voor de recreanten is dit 1 juli of 1
januari. Voor leden van Special Gym is dit 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.
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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
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