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Nieuwsbrief januari 2018  
 

De Page Turner 
 

 

Wauw, wat hebben we genoten van 2017! Op naar een nieuw 

jaar met weer veel leuke evenementen voor onze leden! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onderlinge wedstrijd 

 

Jaja, het is dan eindelijk bijna zover! De onderlinge wedstrijd van 

dit seizoen staat voor de deur. Op zaterdag 10 februari is het 

zover. 

Wil je mee doen met de onderlinge wedstrijd maar ben je nog 

niet ingeschreven? Doe dit dan zo snel mogelijk! Lever een 

envelop in met je naam erop en 5€ erin en je inschrijving is 

geregeld. 

 

Let op! Het recreatie pakje is verplicht voor de wedstrijd en te 

bestellen via de volgende link;  

https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-

basic/turnpakje-v408.html  

 

 

Te vinden in deze editie 

van De Page Turner.. 

  

In deze page turner blikken 

we terug naar de grootste 

evenementen van 2017. Ook 

staan er 2 oproepen in De 

Page Turner, namelijk een 

oproep voor een nieuwe 

penningmeester en een 

oproep voor opslagruimte. 

Daarnaast staan er leuke 

‘wistjedatjes’ over een 

aantal turnsters. Natuurlijk zijn 

er naast deze turnsters nog 

veel meer jongens en 

meisjes die in januari een 

onderdeel hebben gehaald 

of een lastig onderdeel 

kunnen maar als we 

iedereen opnoemen dan 

bestaat de Page Turner 

straks uit 20 pagina’s!  

En tot slot worden ook in 

deze Page Turner weer de 

jarige leden gefeliciteerd!  

Oproep penningsmeester 

Helaas gaat onze penningmeester, Reinier Schuring, na 30 jaar stoppen  

met zijn werkzaamheden voor de vereniging. We zijn opzoek naar een  

nieuwe penningmeester! Iets voor jou? Of wil je meer informatie? Stuur 

een mail naar; turnbestuur@omnisport2b.nl 

https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-v408.html
https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-v408.html
https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-v408.html
https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-v408.html
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Wist je dat…   

 

--- 

Janneke Bevaart de flikflak 

bijna onder de knie heeft!  

--- 

Britt Steentjes boogje op de 

hoge balk kan  

--- 

Nienke de Kruijff hard aan het 

oefenen is met streksalto van 

de brug 

--- 

Livia in’t Veld en Norine 

Ouanan borstwaartsom 

hebben gehaald!  

--- 

Beth van de Sluis al veel te 

lang geblesseerd is   

--- 

Jenieke Beldman en Marise 

Pronk beide hun kip hebben 

gehaald 

--- 

Maaike Sintemaartensdijk  en 

Femke Vos ophurken op de 

brug hebben gehaald 

---  

Suzanne Willemse flikflak uit 

stand heeft geleerd 

---  

Livia van Kats weer is 

begonnen met turnen na een 

lange blessure!  

---  

 

 

 

Diploma turnen 

Op zaterdag 9 december was het diploma turnen. Heel veel 

leden hebben op deze dag hun diploma gehaald! Het was 

een heel gezellig, drukke en leuke dag! 

 

Heb je niet mee gedaan en dus nog geen gym of 

turndiploma? Dan kan je je voor de volgende keer inschrijven.  

Heb je wel al een diploma gehaald? Dan beoordeelt je turnjuf 

wanneer je klaar bent voor het volgende diploma en ontvang 

je een schriftelijke uitnodiging. Wanneer je een diploma heb is 

het dus niet mogelijk om jezelf voor de volgende keer in te 

schrijven. 

 

                 -----------  

 

 

 

 

De jarige leden  

Ook in januari en in februari hebben we weer veel jarige leden!  

Hieronder de leden die jarig zijn in januari. GEFELICITEERD! 

Belle, Bente, Beth, Britt, Hannah, Lenna, Linda, Maaike, Madelief,  

Marijke, Marleen, Mette, Mirthe, Nienke, Noor, Sanne, Sieb,  

Simone, Stella, Veerle 

De jarige leden in februari staan hieronder! Alvast gefeliciteerd met  

jullie verjaardag! 

Benthe, Eliza, Fleur, Hevi, Lieke, Lisa, Ruby, Shanai, Tess, Yente 

 

 

Meer foto’s van het diploma 

turnen staan op de 

Facebookpagina van Omnisport2B 
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Terugblik op 2017  
 

Wat een jaar, 2017! Wat hebben we veel evenementen, wedstrijden en vooral plezier gehad met turnen! 

We blikken terug op 2017 en genieten samen nog één keer van het afgelopen jaar.  

 

Wedstrijden 

Het jaar 2017 bestond uit totaal 14 turnwedstrijden. Op sommige  

turnwedstrijden kwamen er recreatie jongens en meiden in actie, op  

andere wedstrijden waren de selectie meiden aan de beurt.  

We hebben op de wedstrijden weer veel mooie oefeningen mogen zien  

en er van genoten. Ook dit jaar hebben we weer veel wedstrijden op de  

planning staan en gaan we er weer met z’n alle tegenaan!  

 

 

Turnshow 

In juni was de grote Omnisport Turnshow! Het thema van dit jaar was  

‘Around The World’. Alle lesgroepen hebben meerdere demonstraties  

opgevoerd die in het teken stonden van een bepaald land, stad of streek.  

Het was een echt spektakel met verlichting, muziek, kostuums en  

verschillende toestellen! Omdat er heel veel organisatie komt kijken bij de  

Turnshow doen we dit niet elk jaar, maar om het jaar. In 2018 zal er dus  

geen Turnshow zijn, nog even geduld tot 2019!  

 

 

 

Kamp 

Aan het eind van de zomervakantie hadden we ons eerst turnkamp  

gehad! Het waren heel gezellige dagen en we hebben veel met elkaar  

gelachen. Van knutselen, tot levend stratego, tot het opnemen van een  

echt lipdub! Het was een feestje.. En ook dit jaar staat er weer een kamp  

op de planning, dus houd de laatste week van de zomervakantie vrij,  

als je ook mee wilt!  

 

 

 

Diploma turnen 

In 2017 zijn we gestart met het diploma turnen. Het was een groot succes  

en een leuke dag. 

In juni staat voor de tweede keer het diploma turnen op de agenda. Nog 

even hard oefenen en wie weet krijg je een uitnodiging om een diploma  

hoger te halen van vorige keer!  

 

 

 

 
 

 

 

 

Oproep > opslagruimte 

 

Met al die evenementen stapelen de spullen hiervoor steeds hoger op en daarom zijn wij  

opzoek naar opslagruimte! Wie heeft er een grote schuur of zolder waar wij onze spullen  

kwijt kunnen?!  

Heb jij de ruimte die wij zoeken? Stuur dan een mail naar turnbestruur@omnisport2b.nl  

 

 

 

mailto:turnbestruur@omnisport2b.nl

