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Nieuwsbrief september 2016 
 

De Page Turner 
 

De zomer is alweer voorbij, de scholen weer begonnen. En 

belangrijker nog, het turnseizoen is weer begonnen!  

We gaan weer vol enthousiasme een mooi jaar tegemoet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuw bestuur! 

Dit jaar beginnen we met een aantal nieuwe enthousiaste 

bestuursleden. Hieronder stellen ze zich aan u voor.  

Nils Bevaart (voorzitter) 

Mijn dochter turnt al 6 jaar in de recreatieve groep. Dat doet ze 

met bijzonder veel plezier. Ik wilde wat meer betrokken zijn bij 

haar sport, haar hobby. Ik ben me daarom actief gaan inzetten 

bij de vereniging. 

Linda Bevaart (recreanten) 

Mijn dochter turnt al een aantal jaren in de recreatie groep. Ik 

heb de jury cursus gedaan om bij de wedstrijden betrokken te 

zijn. Ik wil me graag inzetten voor de vereniging, voor de sport 

waar mijn dochter zoveel plezier in heeft. 

Liane Augustinus (selectie) 

Zowel mijn dochter als zoon turnen momenteel bij omnisport2b, 

de één voor het tweede seizoen bij de selectie en de ander sinds 

dit seizoen bij de jongensgroep. Kortom, ik ben regelmatig in de 

turnhal te vinden. Om deze reden, en uiteraard om goed 

betrokken te zijn bij de sport van mijn kinderen, heb ik mij 

aangemeld voor het bestuur als contactpersoon voor de 

selectie. Uiteraard ben ik erg begaan met de jongensgroep en 

proberen wij hier met zijn allen een succes van te maken. Een 

vereniging kan tenslotte niet zonder vrijwilligers. 

Ellis de Jong (ledenadministratie) 

Sinds een jaar verzorg ik met veel plezier de ledenadministratie 

voor Omnisport 2B. Daarnaast ben getrouwd met Alexander, 

moeder van drie dochters, waarvan er 2 met plezier turnen bij 

Omnisport 2B. Verder hou ik van hardlopen, lezen en tennissen. 

Zou u dit team willen versterken? Stuur een mail naar 

gymnastiek@omnisport2b.nl  

 

Facebook 

Like onze Facebookpagina 

en blijf op de hoogte van het 

laatste nieuws rondom 

Omnisport2B! Op de 

Facebookpagina komen 

updates over wedstrijden, 

evenementen en er komen 

wat foto’s voorbij. Like onze 

pagina dus en wordt op de 

hoogte gehouden over de 

ontwikkelingen binnen 

Omnisport2B.  

Te vinden in de eerste 

editie van De Page Turner.. 

 In deze nieuwsbrief stelt het 

nieuwe bestuur zich aan u 

voor. Hiernaast kunt u 

informatie vinden over het 

Nijntje Beweegdiploma waar 

Omnisport 2B dit seizoen mee 

start. Ook kunt u genieten 

van een leuk interview met 

een moeder die deelneemt 

aan de ouder en kind gym, is 

er te zien welke leden er de 

komende periode jarig zullen 

zijn en is tot slot de 

jaarplanning voor het 

komende seizoen hier te 

vinden. 
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De jarige leden!  

In september zijn de volgende leden jarig, (alvast) gefeliciteerd 

Melissa Bak, Sofie Clarijs, Anouk Klop, Elize vd Bulk, Ester Olthuis, 

Eva Peterson, Suzanne Willemse, Evy vd Eijk, Floortje vd Spek, 

Frederique Toussaint, Jip vd Sluis, Joanna Otten, Leonie Mutters, 

Lynn Steentjes, Sophie vd Hoest, Suzanne Rebers, Joep van 

Winkelen & Tess Straver 

Ook in oktober hebben we jarige leden; 

Jill Berkel, Emma de Bruijn, Megan Deira, Eline Kuipers, Femke 

Molenaar, Julie Lunnemann, Liam Twan & Naomi Theijs    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nijntje.Beweegdiploma  

Nieuw dit jaar bij Omnisport 2B is het Nijntje Beweegdiploma!  

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de 

normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een 

beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit 

echter bij Omnisport2B! 

Waarom het Nijntje Beweegdiploma? 

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste 

motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk 

verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een 

goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en 

mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te 

spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om 

overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse 

manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt 

kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. 

Bewegen met Nijntje en de KNGU 

Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn 

een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel 

om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren 

bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het 

Beweegdiploma .  

 
 

De lessen beginnen in september. Hiervoor  

zijn de volgende lessen beschikbaar: 

Vrijdag 10.30 - 11.30 (ouder kind gym)  

beweegdiploma 1  

Vrijdag 15.30 - 16.30 (kleutergym)  

beweegdiploma 1 en 2  

Voor meer informatie mail naar: gymnastiek@omnisport2b.nl  

 

 

Ouder en kind gym  

 Elke vrijdagochtend om 10.30 

uur is er ouder en kind gym in 

de Sterrenhal. Eva en haar 

moeder komen elke week 

gezellig langs om samen te 

gymmen. 

De moeder van Eva was op 

zoek om samen met Eva wat 

te gaan doen. ‘Het dagelijks 

leven is zo druk, ook met de 

andere kinderen en ik wilde 

graag een moment hebben 

om echt iets samen te doen’ 

aldus Eva’s moeder ‘Via een 

andere moeder, wiens man 

altijd samen met hun dochter 

naar de ouder en kind gym 

gaat, hoorde ik dat dit iets 

leuks voor ons kon zijn.’  

Bij ouder en kind gym word er 

vaak een parcours gedaan 

met onderdelen, daarna mag 

iedereen nog even vrij op de 

onderdelen. ‘Vooral het 

spelen met de andere 

kinderen vindt Eva heel leuk, 

net als de combinatie met 

muziek. Hiernaast vindt ze het 

ook heel leuk dat er zoveel 

ruimte is om te klimmen en te 

spelen. Haar favoriete les was 

toch zeker de les met de 

ballonnen, hier heeft ze het 

de hele zomer over gehad.’ 

Niet alleen voor de kinderen is 

het leuk om deel te nemen 

aan de les, maar ook de 

ouders vermaken zich goed. 

‘Ik vind het zo leuk om te zien 

hoeveel lol Eva erin heeft. 

Verder vind ik het heerlijk om 

gewoon even een moment te 

hebben waar ik samen met 

haar iets kan doen. Dat is echt 

een toegevoegde waarde 

voor mij.’ 

Ben je benieuwd geworden 

naar de lessen en zou je ook 

een keer mee willen doen? 

Kom gerust eens langs voor 

een proefles. Tevens is het 

mogelijk voor uw kind om het 

Nijntje Beweegdiploma te 

halen! 
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Jaarplanning 2016-2017 

 
Week 33  Zomervakantie 2016  

Week 34 Start seizoen 2016-2017  

Week 35   

Week 36   

Week 37   

Week 38   

Week 39   

Week 40   

Week 41   

Week 42 Herfstvakantie   

Week 43   

Week 44   

Week 45   

Week 46 Sinterklaasfeest  Zaterdag 19 november 

Week 47 Onderlinge wedstrijden Zaterdag 26 november 

Week 48   

Week 49 TUCO HOOG (selectie) Zaterdag 10 december 

Week 50 Examen beweegdiploma  Vrijdag 16 december  

 Regio wedstrijd 3de divisie (selectie) Zaterdag 17 december  

Week 51   

Week 52 Kerstvakantie   

Week 1 Kerstvakantie   

Week 2   

Week 3 TUCO LAAG (recreatie donderdag 

groep) 

Zaterdag 21 januari  

Week 4 Regio wedstrijd 3de divisie (selectie)  Zaterdag 28 januari  

Week 5   

Week 6   

Week 7 TUCO HOOG (selectie) Zaterdag 18 februari  

Week 8   

Week 9 Voorjaarsvakantie   

Week 10 Regio wedstrijd 4de divisie (selectie) Zaterdag 11 maart 

Week 11 TUCO LAAG (recreatie donderdag 

groep) 

Zaterdag 18 maart 

Week 12   

Week 13 Rayon cup (recreatie dinsdag en 

vrijdag) 

Zaterdag 1 april  

Week 14 TUCO LAAG (recreatie donderdag 

groep) 

Zaterdag 8 april  

Week 15  Goede vrijdag (geen les) Vrijdag 14 april  

Week 16 Pasen (geen les) Maandag 17 april 

Week 17 Meivakantie   

Week 18   

Week 19 District finale 4de divisie (selectie)  Zaterdag 13 mei 

Week 20 TUCO HOOG (selectie)  Zaterdag 20 mei  

Week 21 Hemelvaartsdag (geen les) Donderdag 25 mei 

Week 22    

Week 23 Pinksteren (geen les) Maandag 5 juni 

Week 24 District finale 4de divisie (selectie) Zaterdag 17 juni  

Week 25 DEMODAG  Zaterdag 24 juni  

Week 26 Examen beweegdiploma  Vrijdag 30 juni 

 District finale 3de divisie (selectie) Zaterdag 1 juli  

Week 27   

Week 28 Zomervakantie   
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