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Nieuwsbrief september 2018  
 

De Page Turner 
 

Het turnseizoen is inmiddels weer van start gegaan en alle 

trainingen zijn weer begonnen! We gaan er weer een top jaar 

van maken!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TURNKAMP 2018 de ‘Feestdagen!’ van het jaar!  

Wauw! En wat was het een feestje! Het turnkamp van 2018 was 

echt geweldig. We hebben heel veel feestdagen gevierd, zo 

begonnen we het kamp met het vieren van carnaval op de 

parkeerplaats bij Charlie’s. Eenmaal aangekomen op de locatie 

gingen we paaseieren zoeken zodat iedereen gelijk de 

kamplocatie goed kon ontdekken. Na wat creatieve activiteiten 

en heerlijk te hebben gegeten hebben we in de avond het 

Sinterklaasdobbelspel gespeeld en zelfs Sinterklaas kwam nog 

even langs. Later op de avond hebben we met een aantal 

meiden Halloween gevierd waarbij we het spel weerwolven 

speelden. De volgende dag hebben we uitgebreid Nils zijn 

verjaardag gevierd met wat oud Hollandse spelletjes en een 

lipdub. In de middag hebben alle meiden op dierendag de 

prachtigste dierentuinen gebouwd om vervolgens in de meest 

chique outfits aan te schuiven aan het kerstdiner, gourmetten! 

Diezelfde avond hebben we met zijn allen afgeteld van 10 tot 0 

want oud&nieuw kon natuurlijk ook niet ontbreken! Helaas brak 

de laatste dag alweer snel aan, na het opruimen en inpakken 

van alle spullen hebben we in het bos nog een spel gespeeld 

onder het mom van Koningsdag, om vervolgens weer terug te 

keren naar Charlie’s.  

 

We willen alle meiden bedanken voor een top kamp! Wil je 

volgend jaar ook mee? Dat kan! Houd de laatste week 

(woensdag t/m vrijdag) van de zomervakantie alvast vrij.  

 

Te vinden in deze editie 

van De Page Turner.. 
 In deze nieuwsbrief blikken 

we terug op een feestelijk 

turnkamp. Heten we onze 

nieuwe trainster (nogmaals) 

welkom! Leggen we een 

nieuwe methode uit wat 

betreft het verkopen van de 

Grote clubactie loten, ook 

wordt er kenbaar gemaakt 

waar we dit jaar voor 

sparen. Wordt de onderlinge 

wedstrijd genoemd als 

eerste evenement op de 

jaarplanning en is de 

inschrijving hiervoor 

inmiddels geopend. De 

jarige leden van september 

en oktober worden (alvast) 

gefeliciteerd! En tot slot.. Is 

de jaarplanning te vinden 

op de laatste 2 pagina’s. Zet 

de data die voor jou (en 

jouw zoon/dochter) 

belangrijk zijn gelijk in de 

agenda zodat je geen leuke 

evenementen mist!  
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Oproep 

Door persoonlijke 

omstandigheden heeft onze 

nieuw verkozen 

penningmeester haar rol per 

direct moeten neerleggen. 

Wij zijn dus per direct op 

zoek naar een nieuwe 

penningmeester. Ook de rol 

van verenigingssecretaris 

staat nog open. Daarnaast 

zijn we op zoek naar mensen 

die zich binnen een 

commissie willen inzetten 

voor het opzetten  en 

uitwerken van acties en 

sponsoring.   

 

 

Nieuwe trainster!  

    Heel blij zijn wij met onze nieuwe trainster, 

      Kimberly. Op dinsdag zal zij komend  

   seizoen de recreatieve turnlessen  

   verzorgen. Kimberly is 23 jaar en komt uit  

    Delft. Ze heeft al veel ervaring met het  

    geven van turntrainingen. Zo heeft ze   

     3 jaar lesgegeven bij een turnvereniging in 

    Delft en heeft ze al eens eerder training  

    gegeven bij Omnisport. Toen verzorgde  

    Kimberly de lessen voor de B selectie  

    maar door drukte op haar werk moest ze  

    daar helaas mee stoppen. We zijn heel blij 

    dat ze nu weer terug is bij ons en hopen  

    dat ze nog lang zal blijven!  

 

 

Grote clubactie  

De grote clubactie komt er weer aan! Deze  

week zullen de boekjes worden uitgedeeld  

en op 15 september start de verkoop. Dit  

keer doen wij de grote clubactie iets anders  

dan normaal. Je kan er namelijk voor kiezen  

om de loten niet in je eentje te verkopen  

maar met een team! Het team mag uit  

maximaal 4 leden bestaan, verzin een leuke  

teamnaam en geef deze samen met de  

namen van de deelnemers van het team  

door bij je juf/trainster. Het team dat de  

meeste loten verkoopt wint 1 toegangskaartje bij trampolinepark JumpXL per teamlid.  

Naast het verkopen in teams kan je er ook gewoon voor kiezen om alleen loten te verkopen. Ook 

voor de persoon die als individu de meeste loten verkoopt hebben wij een prijs, namelijk 2 

toegangskaartjes voor trampolinepark JumpXL.  

Let op. Je doet dus mee als team, of als individu. Dit kan niet beide. 

 

        We sparen dit jaar voor een airtrack! Dus niet alleen de  

      winnende lotenverkopers zullen genieten van een dagje  

      ‘jumpen’, maar wanneer er voldoende loten worden  

      verkocht kunnen alle leden hiervan genieten!  
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Onderlinge wedstrijden 

 

Op de volgende pagina is de jaarplanning van seizoen 2018-2019 te zien. Daarop zijn alle 

evenementen en wedstrijden voor komend seizoen ingepland. Zo ook, de onderlinge wedstrijd! Dit 

jaar hebben we de onderlinge wedstrijd gepland op zaterdag 10 november vanaf 14.00 uur.  

Voor de selectie is deelname verplicht, de kosten voor de onderlinge wedstrijd zitten dan ook al bij 

de contributie inbegrepen. Zit je in de recreatie en wil je ook graag mee doen met de onderlinge 

wedstrijd? Dat kan natuurlijk! De wedstrijd kost 5€. Je kan je inschrijven door middel van een envelop 

met 5€ erin en met je naam erop in te leveren bij je turnjuf. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk voor 29 

september, zodat het wedstrijdschema op tijd kan worden gemaakt en kan worden doorgestuurd. 

Het is verplicht om deel te nemen aan de onderlinge wedstrijd in ons verenigingsturnpakje. Heb je 

deze nog niet? Bestel hem dan snel via de volgende link;  

http://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-v408.html  

Het is natuurlijk ook mogelijk om het pakje van iemand uit je turngroep te lenen, dit moet dan wel zelf 

geregeld worden. Let hierbij op dat je niet in dezelfde ronde turnt.   

  

Jarige leden  
 

September: 

Amira, Ayla, Calista, Elize, Ester, Eva, Floortje, Ilse, Joanne, Josefien, Lindsay, Lynn, Maud, Melissa, 

Nelson, Noor, Sienna, Sophie, Storm, Suzanne R, Suzanne W 

 

 

Oktober: 

Caitlin, Emma, Femke, Indy, Isis, Leandro, Mare, Mila, Tessa 

http://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-v408.html
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Jaarplanning (seizoen 2018-2019) 

Week 35 Start seizoen 2018-2019  

Week 36   

Week 37   

Week 38   

Week 39   

Week 40   

Week 41   

Week 42   

Week 43 Herfstvakantie – geen les   

Week 44   

Week 45 Onderlinge wedstrijden Zaterdag 10 november 

Week 46   

Week 47 Sinterklaasfeest Zaterdag 24 november 

 Regiowedstrijd jeugd 2 & junior 4de 

divisie 

Zaterdag 24 november / zondag 25 

november 

Week 48 Tuco A Zaterdag 1 december 

Week 49 Regiowedstrijd senior 3de divisie Zaterdag 8 december / zondag 9 

december 

Week 50 Diploma turnen Zaterdag 15 december 

 Regiowedstrijd junior 3de divisie Zaterdag 15 december / zondag 16 

december 

Week 51   

Week 52 Kerstvakantie – geen les   

Week 1 Kerstvakantie – geen les   

Week 2 Regiowedstrijd pupil 2 D1 Zaterdag 12 januari / zondag 13 januari 

Week 3 Tuco B Zaterdag 19 januari 

 Regiowedstrijd senior 3de divisie Zaterdag 19 januari / zondag 20 januari 

Week 4   

Week 5 Regiowedstrijd jeugd 1 D1, jeugd 2 & 

junior 4de divisie 

Zaterdag 2 februari / zondag 3 februari 

Week 6 Ouder-kind toernooi Zaterdag 9 februari 

Week 7 Regiowedstrijd junior 3de divisie Zaterdag 16 februari / zondag 17 

februari 

Week 8   

Week 9 Voorjaarsvakantie – geen les   
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Week 10 Tuco B Zaterdag 9 maart 

 Regiowedstrijd instap D1 & pupil 1 D1 Zaterdag 9 maart / zondag 10 maart 

Week 11 District Finale junior & senior 3de divisie Zaterdag 16 maart 

 Toestel Finale junior & senior 3de divisie Zondag 17 maart 

Week 12 Tuco A – toestelfinale Zondag 24 maart 

Week 13   

Week 14   

Week 15   

Week 16 Goede vrijdag – geen les Vrijdag 19 april 

Week 17 Meivakantie – geen les  

Week 18 Meivakantie – geen les   

Week 19 District Finale D1 & Jeugd 2 4de divisie Zaterdag 11 mei 

 Toestel Finale D1 & Jeugd 2 4de divisie Zondag 12 mei 

Week 20 Tuco B – toestelfinale Zondag 19 mei 

Week 21 Diploma turnen Zaterdag 25 mei 

Week 22 Hemelvaartsdag – geen les Donderdag 30 mei 

Week 23   

Week 24 Pinksteren – geen les Maandag 10 juni 

 Tuco A Zaterdag 15 juni 

Week 25   

Week 26 District Finale instap D1 Zaterdag 29 juni 

Week 27 Turnshow 2018 Zaterdag 6 juli 

Week 28   

Week 29   

Week 30 Zomervakantie 2019! – geen les  

Week 31 Zomervakantie – geen les  

Week 32 Zomervakantie – geen les  

Week 33 Zomervakantie – geen les  

Week 34 Zomervakantie – geen les   

Week 35 Zomervakantie – geen les KAMP 


