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Nieuwsbrief november 2018  
 

De Page Turner 

 

 

 

 

 

 

  

 
De eerste dagen, weken, maanden van seizoen 2018-2019 

zitten er alweer op en daarmee ook de eerste wedstrijd van dit 

seizoen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een brief van de Sint! 
 

Lieve leden van Omnisport2B, 
 

Zie de maan schijnt door de bomen... 

Ook dit jaar zal Sint bij Omnisport2B komen. 

 

Hij wil hier alle kinderen graag verwennen. 

maar hij hoopt wel dat ze alle liedjes nog kennen. 

 

Dus kinderen oefen alvast goed, 

zodat je straks weet hoe het moet. 

 

Zaterdag 24 november is dan eindelijk de dag, 

dat je naar de Sint toe mag. 

 

Het sinterklaasfeest word in sporthal de Anjerdreef gevierd, 

trek je pietenpakje maar aan, de zaal zal ook mooi zijn versierd.   

 

Jullie zijn welkom tussen 13.00 – 14.30 uur om je turnkunsten te 

laten zien, 

Als de Sint tijd heeft komt hij ook nog even langs, misschien.  

 

 

Sint en zijn pieten 

 

 

 

Te vinden in deze editie 

van De Page Turner.. 

  

In deze Page Turner vind je 

een uitnodiging voor het 

feest van Sinterklaas bij 

Omnisport2B. Je leest 

wanneer het thema van de 

turnshow 2019 bekend word 

gemaakt (spannend!!). 

Daarnaast kijken we kort 

terug op de onderlinge 

wedstrijd van zaterdag 10 

november en ook de uitslag 

van deze wedstrijd is in deze 

Page Turner te vinden.  

De jarige leden van 

november en december 

worden gefeliciteerd.  

En tot slot lees je over 

verschillende 

geldinzamelacties en de 

opbrengsten hiervan.  

 

Veel leesplezier!  

 

 

 

Thema TURNSHOW 2019!   

 

Zoals jullie in de voorgaande PageTurner hebben kunnen lezen 

staat er dit seizoen weer een turnshow op de planning! Houd 

zaterdag 6 juli vrij om hiervan te komen genieten. Ben je ook zo 

benieuwd naar het thema?! Je hoeft niet lang meer te wachten! 

Op maandag 26 november zal het thema via social media 

bekend worden gemaakt!!   
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De donderdag recreatie   

 

Op donderdag turnen de 

recreatie meiden vanaf 10 jaar. 

Deze groep is erg groeiende en 

daarom hebben we besloten om 

deze groep in tweeën te delen.  

Vanaf december zullen de uren 

voor de meisjes 10+ als volgt zijn; 

 

16.30 – 18.00 uur: meisje 10-12 jaar. 

18.00 – 19.30 uur: meisjes 12+  

 

 

 

Onderlinge wedstrijd   
 

Zaterdag 10 november was de jaarlijkse onderlinge wedstrijd 

van de turngroep van Omnisport2B. Het was een heel groot 

succes! 87 jongens en meisjes hebben zich, verdeeld over 2 

rondes, onder toezicht van ouders, opa’s, oma’s, vrienden en 

kennissen van hun beste kant laten zien. Voor een aantal 

kinderen was het hun eerste wedstrijd, voor veel anderen 

weer een nieuw niveau. De sfeer was geweldig, de prestaties 

prachtig. De kinderen hebben elkaar ook veel gesteund en 

begeleid. Het verenigingsgevoel was goed te merken, 

iedereen gunde elkaar alle succes en mooie oefeningen. 

De volgende kinderen hebben een eerste  

prijs gewonnen: Jayda van den  

Oudenalder, Veerle Boer, Sirin Laaguilli,  

Sofie Gouweleeuw, Storm Aliradja,  

Romy Gravensteijn, Evy van Rhijn, Jadah  

Leurs, Soraya van den Oudenalder,  

Suzanne Willemse, Jenieke Beldman, Kiki  

Vrijlandt, Anna Dam en Kerensa de Paauw.  

 

 

De tweede plaats ging naar Lieke de  

Gelder, Emma de Vos, Eline Mutters,  

Floortje van der Spek, Pepijn Maas, Linn  

de Gelder, Nikki Verhoef, Kira Hennings,  

Marise Pronk, Janneke Bevaart, Femke  

Molenaar, Lynn Steentjes, Juna Kap en  

Amy de Vries.  

 

 

 

En de derde prijs was voor José Plaisier,  

Simone Rebers, Daimy Schippers, Femke  

Vos, Nelson Kljaic, Isa Kegel, Sophia Maron,  

|Josefien Baseliers, Britt Steentjes, Evaline  

Neelis, Melissa Bak, Liva van Kats, Bodille  

Folkers en Charlotte Anne Mol. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! Wij kijken nu al uit naar de 

volgende keer! 

 

Jarige leden  

Allemaal (alvast) gefeliciteerd!!  

 

november: 

Benthe, Devana, Emma, Femke, 

Juna, Jynn, Kiki, Lise, Marise, Noa, 

Sarah, Senna, Simone, Tanja, Ties 

 

december:  

Eliska, Fiene, Iris, Isabelle, Jenieke, 

Josefien, Joy, Juliëtte, Romy, 

Sarah, Sirin, Tybalt, Younes 

 

Penningmeester gezocht  

 

De penningsmeester van Omnisport2B heeft besloten zijn 

werkzaamheden vanaf het volgende seizoen neer te 

leggen. Om zijn plek in te nemen zijn wij per direct opzoek 

naar een nieuwe penningmeester. Wie o wie helpt ons uit de 

band?!  
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Dikke pluim voor Britt, Jenieke & Marise 

 
Deze meiden hebben op eigen initiatief prachtige  

wenskaarten gemaakt voor verschillende gelegenheden  

en deze vervolgens verkocht bij mensen aan de deur. De  

meiden hebben hiermee maar liefst €90,05 opgehaald. Dit  

bedrag hebben ze aan de vereniging geschonken zodat  

we een stap dichter bij het afbetalen van de airtrack zijn.  

Meiden, heel erg bedankt voor jullie inzet, we vinden het  

een heel leuk initiatief.  

 

 

 
 

 

 

 

Opbrengst acties 

 
Afgelopen maanden zijn er verschillende acties van start gegaan.  

 

Zo had de Rabobank dit jaar een nieuwe initiatief om geld in te zamelen voor verenigingen. Elk lid van 

de Rabobank kon stemmen op een deelnemende vereniging. Vervolgens werd er €75.000 verdeeld 

onder de deelnemende verenigingen in verdeling van het aantal stemmen. Wij hebben hier €331,50 

mee opgehaald voor onze afdeling. Allemaal bedankt voor het stemmen!  

 

Naast de Rabobank clubkas Campagne deden we ook dit jaar weer mee met de Grote Clubactie. Er 

zijn dit jaar een record aantal loten verkocht door onze leden waar we uiteraard heel blij mee zijn. Met 

deze actie hebben we maar liefst €1.579,- opgehaald!  

 

         

Omnibollen te koop! 

 
Om nog even verder te gaan over geldinzamelingsacties…  

 

Tegen het einde van het jaar gaan we met een aantal meiden van de  

vereniging oliebollen bakken en deze aan onze leden verkopen!  

Natuurlijk mogen deze Omnibollen ook verkocht worden aan opa’s,  

oma’s, vrienden, buren, kennissen, etc.  

Binnenkort zullen de bestelformulieren rond worden gemaild. 

Hoe alles verder precies in zijn werk zal gaan word nog met jullie  

gecommuniceerd.  

 

Houd alvast een plekje vrij (in je buik) voor onze Omnibollen!  

Dankzij jullie inzet bij deze acties hebben we voldoende 

geld opgehaald en de Airtrack aan kunnen schaffen. 

Het hoofdbestuur heeft wel een bedrag bij moeten 

leggen die we nog moeten afbetalen. De komende tijd 

zal het geld van verschillende acties dan ook die kant 

op gaan. 


