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Oproep doorgeven e-mailadres: 

Graag zouden we meer gebruik willen maken van email om informatie uit te kunnen 

wisselen tussen bestuur, trainers en de leden met hun ouders. Dit kan bijvoorbeeld gaan 

over het uitvallen van lessen, maar ook over aankomende activiteiten en wedstrijden. De 

nieuwsbrief zou in de toekomst ook digitaal verstuurd kunnen worden. Maar dan hebben 

we e-mailadressen nodig. Van de nieuwe leden hebben we het e-mailadres al, maar van 

leden die langer dan één jaar lid zijn nog niet. Aan die leden en hun ouders het verzoek 

om hun e-mailadres te mailen naar ledenadministratie@oranjeblauw.nl. Graag duidelijk 

erbij vermelden om welk lid het gaat, en bij welke groep en op welke locatie het lid turnt.  

 

Dringend juryleden gezocht!!: 

Oranje-Blauw is dringend op zoek naar nieuwe juryleden! Een leuke uitdaging voor 

iedereen die enige affiniteit met turnen heeft. U leert alles over het jureren op een cursus 

van 6 avonden. De kosten hiervoor zijn uiteraard voor de vereniging. U wordt minimaal 

twee dagdelen per seizoen, op zaterdag of zondag, gevraagd om te jureren. Vaker mag 

en kan natuurlijk ook. Het is heel belangrijk dat we als vereniging voldoende juryleden 

kunnen leveren voor de verschillende wedstrijden. Onvoldoende juryleden betekent een 

namelijk een fikse boete, die we liever willen voorkomen. Geïnteresseerd of wilt u meer 

informatie? Stuur een mail naar secretaris@oranjeblauw.nl. U helpt de vereniging er 

enorm mee! 

 

Vakantierooster: 

-Herfstvakantie: maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober 2012 

-Kerstvakantie: maandag 24 december 2012  t/m vrijdag 4 januari 2013 

-Voorjaarsvakantie: maandag 11 t/m 15 februari 2013 

-Pasen:  maandag 1 april 2013 

-Meivakantie:  maandag 19 april t/m vrijdag 10 mei 2013 

-Pinksteren:  maandag 20 mei 2013 

-Zomervakantie: maandag 1 juli t/m/ vrijdag 9 augustus 2013 

 

De recreatiegroepen turnen niet in de vakantie, de wedstrijdgroepen doorgaans wel. Kijk 

voor meer informatie over het wel of niet doorgaan van de training op de website onder 

het kopje “vakantierooster”. 

 

Belangrijke data (alvast op de kalender zetten!): 

-Turninstuif herfstvakantie:  woensdag 17 oktober 2012 

-Grote Clubactie:    vanaf zaterdag 15 september 2012 

-Pietengym:    zaterdag 24 november 2012 

-Turninstuif carnavalsvakantie: woensdag 13 februari 2013 

-Clubkampioenschappen 2013:  zaterdag 15 juni 2013  

 

Grote clubactie: 

Net als alle andere jaren, doen we ook dit jaar weer mee aan de Grote Clubactie. Tijdens 

de Grote Clubactie vragen we alle leden om zoveel mogelijk loten te verkopen. Een deel 

van de opbrengst van de verkoop, komt ten goede aan de club, dus aan jullie zelf! En 

iedereen die meedoet, krijgt een kleinigheidje. Voor degene die de meeste loten 

verkoopt, ligt weer een leuke prijs klaar. Meedoen dus! Kijk op de website voor meer 

informatie. Van de opbrengst willen we dit jaar natuurlijk ook weer iets leuks voor de 

club aanschaffen. Wat dat weten we nog niet precies…misschien een plankoline. De grote 

clubactie is al van start gegaan op 15 september. De trekking is op 29 november. We 

rekenen op jullie inzet! 
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Contributie / opzeggen: 

Met ingang van 1 september is de contributie verhoogd zoals overeengekomen op de 

laatste Algemene Leden Vergadering. Ook gaat er een wijziging in de opzegtermijn 

plaatsvinden. 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 

augustus of 1 januari. Meer informatie over de contributie en het opzeggen is te vinden 

op de website. 

 

Carpoolen: 

Jan Massinkhal, Ploegstraat, Marie Curiestraat….het niet altijd eenvoudig om steeds heen 

en weer te rijden. Veel ouders hebben inmiddels al afspraken gemaakt met andere 

ouders om samen het brengen en halen te combineren. Nog niemand gevonden uit de 

buurt? Informeer gerust eens bij de trainsters, wellicht kennen zij nog turnsters uit 

hetzelfde dorp of dezelfde buurt die op hetzelfde moment trainen. 

 

Even voorstellen 1: Pim de Ruijter  

 

Oranje Blauw heeft medio 2012 een aanvraag voor een 

combinatiefunctionaris gedaan. Deze aanvraag is door Sportservice 

Nijmegen gehonoreerd en vervolgens is de koppeling met mij, Pim de 

Ruijter, gemaakt. Dit betekent dat ik de komende 3 jaar, 9 uur per 

week, actief zal zijn voor Oranje Blauw. In deze periode zal ik mij 

voornamelijk bezig houden met coördinerende en adviserende taken. Dit 

betekent dat ik niet uitvoerend in de turnzaal actief zal zijn. 

Naast Oranje Blauw ben ik ook gekoppeld aan de Hazenkamp, voor 

hetzelfde aantal uren. 

 

In 2006 heb ik de ALO (Fontys Sporthogeschool) afgerond, waar ik uiteraard de basis 

van de turnsport heb meegekregen. Buiten mijn opleiding en heb ik geen verleden in de 

turnwereld, maar ik verwacht dat dit een positieve en frisse uitwerking kan hebben op de 

vereniging. Na mijn afstuderen ben ik meteen gestart bij Sportservice Nijmegen. Eerst 

3,5 jaar als vakleerkracht bewegingsonderwijs en sportdocent naschoolse sport op 

basisschool Aquamarijn. En de afgelopen 1,5 jaar als combinatiefunctionaris met de 

koppeling Nijmegen Atletiek en basisschool de Klumpert. Ik ben inmiddels 30 jaar jong. 

Ik woon in Bemmel samen met mijn vriendin Invy en ons zoontje Sem.  

 

Even voorstellen 2: Chantal de Vries 

 

Vanaf het nieuwe turnseizoen ben ik een nieuw gezicht bij de B-selectie.  

Ik zal me in het kort even voorstellen. Mijn naam is Chantal de Vries, 

sinds kort woon ik in Nijmegen. Voor mijn studie ben ik hier naar toe 

verhuisd. Mijn ouders wonen nog wel in Dronten.  

 

Voordat ik bij turnvereniging Oranje Blauw les kwam geven, heb ik les 

geven bij CGV Sparta Zwolle, RK dos Kampen en Gyjatu Dronten.  

Ik wil kinderen graag iets leren waar ze trots op zijn. Als ze na lang 

oefenen hun doel bereiken, zie ik ze stralen. Dat geeft energie om ze te 

helpen en dat doe ik dan ook graag. Zelf heb ik ook geturnd. Dit is al weer heel wat 

jaartjes geleden. Na dat ik zelf niet meer kon turnen ben ik begonnen met les geven. Dit 

doe ik tot op heden nog met veel plezier! 

 

Ik hoop op een gezellig, sportief turnseizoen! 
 
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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