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De Page Turner

De turn zomer
De zomer is weer voorbij en het nieuwe seizoen is weer
begonnen.
Wij kijken terug op een bijzondere zomer waarbij de lessen
buiten door zijn gegaan.
Een periode met regen en hittegolven, maar vooral een
periode waarbij er met veel plezier is geturnd.
Wij willen nogmaals alle leden bedanken voor hun geduld en
medewerking in onze plannen.
Daarnaast willen wij alle trainers bedanken die er deze zomer
ervoor gezorgd hebben dat alle lessen konden doorgaan.

Te vinden in deze Page
Turner..
We kijken terug op de
afgelopen zomer en de
spelletjesdag.
We nemen definitief
afscheid van een deel van
het bestuur.
We kijken naar het nieuwe
seizoen.
En uiteraard feliciteren we
onze jarige leden.

Veel leesplezier!

Wisseling van de wacht
Deze zomer hebben we definitief afscheid genomen van de
bestuursleden Linda, Marijke en Nils. Wij willen Linda, Marijke en
Nils nogmaals bedanken voor hun jaren lange inzet.
Zoals al in de vorige page turner aangegeven zijn Angela en
Michelle toegetreden aan het bestuur, daarnaast is ook
Hanneke toegetreden aan het bestuur. Hanneke stelt zich in
deze page turner nog even aan ons voor.
Per heden zullen wij de page turner maken. Wij zijn Peter en
Linda Trompert. Wij zijn de ouders van Yvie (A-selectie) en
Djeslyn Trompert (Vrijdag groep). Mochten jullie suggesties of
opmerkingen hebben, dan horen wij het graag.
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Spelletjes dag
Omdat dit jaar de turnkamp niet door kon gaan, is er dit jaar een spelletjes dag gehouden.
Een dag om het vreemde seizoen af te sluiten en alvast weer uit te kijken naar het nieuwe seizoen.
Ondanks het wisselende weer is het een geweldige dag geworden met veel leuke activiteiten.
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Het nieuwe seizoen
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Gelukkig kunnen we aan het begin van dit nieuwe seizoen weer
gebruik maken van de sportzalen en zal er weer binnen worden geturnd.
Belangrijk hierbij is dat er door het aanhouden van de Corona richtlijnen er dezelfde regels gelden als
die van voor de zomer.
De ouders mogen hierbij niet blijven kijken en mogen niet de zaal in. De kinderen dienen bij de deur te
worden afgezet, waarbij ze zelfstandig naar binnen dienen te komen. We willen de contacten met
volwassenen echt tot een minimum verkleinen.
De trainers doen hun best om bij het begin en einde van een les bij de buitendeur te staan om kort,
snelle vragen van jullie te beantwoorden. Voor vragen kan je ook altijd de administratie mailen
(gymnastiek@omnisport2b.nl) of een afspraak maken met een trainer om zaken wat langer te
bespreken of even privé te gaan zitten.

Hanneke

Juliette

Ook Hanneke is toegetreden tot het bestuur.
Hieronder stelt Hanneke zichzelf aan jullie voor;

Wij willen namens de gehele vereniging Juliette
feliciteren met haar zwangerschap.

Mijn naam is Hanneke van Gelder en de
moeder van Anna die sinds 2 jaar turnt.
De oudste 2 zitten op voetbal, dus turnen was
nieuw voor ons.
Ik ben werkzaam als pedagoog bij Stichting
Aanzet en geeft veel verschillende trainingen
aan professionals in de kinderopvang.
Verder vind ik het heerlijk om hard te lopen en
met zijn 5en houden we veel van Italië waar we
dan ook graag heen gaan op vakantie.

Juliette is 28 december uitgerekend.
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Save the date
Hierbij een overzicht van de belangrijkste datums van dit seizoen;
De planning is uiteraard onder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen.
Week 36
Week 38
Week 42
Week 43
Week 45
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49

Week 50
Week 51
Week 52
Week 53
Week 1
Week 2
Week 4
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 12
Week 14
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 21
Week 23
Week 24
Week 25
Week 29
Week 30
Week 31
Week 32
Week 33
Week 34

Start seizoen 2019-2020
Start Grote Clubactie
Kijklessen
Herfstvakantie
Onderlinge wedstrijden
Sinterklaasintocht Lansingerland
Sinterklaasfeest
Regio 4e divisie
Tuco A
Regio 3de divisie
Sinterklaas huisbezoeken (Sint+2 pieten
20 min 40€) aanvraag via
turnbestuur@omnisport2B.nl
Diploma turnen
Kijklessen
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Regio 4de divisie
Regio 3de divisie
Tuco B
Regio D1 – pupil 2 & jeugd 1
Ouder-kind toernooi
Kijklessen
Voorjaarsvakantie
Regio D1 – instap & pupil 1
Tuco B
Tuco A
DF – 3de divisie
Turn2Win toernooi
Kijklessen
Rayon cup
Meivakantie
Meivakantie
Spelletjesdag
Tuco B
Tuco A
Diploma turnen
DF – 4de divisie + D1
DF – Instap D1
Turnshow 2021!
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

Zaterdag 19 september

Zaterdag 7 november
Zaterdag 14 november
Zaterdag 21 november
21/22 november
Zaterdag 28 november
28/29 november
Vrijdag 4 en/of zaterdag 5 december

Zaterdag 12 december

9/10 januari
16/17 januari
Zaterdag 16 januari
30/31 januari
Zaterdag 13 februari

6/7 maart
Zaterdag 13 maart
Zaterdag 27 maart
27 maart
Zaterdag 10 april
Zaterdag 24 april

Zaterdag 8 mei
Zaterdag 15 mei
Zaterdag 22 mei
Zaterdag 29 mei
12 juni
19 juni
Zaterdag 26 juni

KAMP
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September
Alix
Anna
Calista
Chairelynn
Emma
Esmee
Eva
Felice
Feline
Floortje
Hans
Irene
Laura
Lynn
Saar
Sofie
Sophie
Suzanne

Oktober
Elin
Emma
Femke
Fenna
Elisabeth
Kiki
Lara
Liselotte
Mila
Roosmarijn
Senna
Verjaardag
Ballonnen
Feestje
Slingers

Tips;
- De maanden maken onderdeel uit van de puzzel.
- Zowel in september als oktober is er een Emma jarig. De naam Emma komt 1 keer voor in de
puzzel.
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Nieuwe plannen
Het seizoen is van start gegaan. Dat betekent nieuwe plannen.
Vorig jaar hebben we geld opgehaald met de carwash voor kleinere Airtracks. Nu willen we graag een
grote vierkante Airtrack/ Airfloor kopen.
We willen de meiden graag de mogelijkheid geven om zich te laten ontwikkelen op de vierkante vloer.
De airfloor is niet alleen geschikt voor vloeroefeningen maar we kunnen hier natuurlijk ook losse
oefeningen op doen.
Door aanschaf van de Airfloor hoeven we niet langer de Zijde af te huren omdat we de Airfloor kunnen
gebruiken voor de wedstrijden en demodagen. Ook willen we hem verhuren aan andere verenigingen
zodat zij hem kunnen gebruiken voor onderlinge wedstrijden.
De Airfloor is dus een perfect geschikte vervanging van een ouderwetse verende wedstrijdvloer. Deze
vloer kost veel minder tijd en moeite om op te zetten, eenmaal opgeblazen blijft de Airfloor opgeblazen
en kan hij in opgeblazen toestand verplaats worden. Kortom deze Airfloor is een must-have voor de
moderne turnvereniging.
De Airfloor zal rond de €20.000 gaan kosten. U begrijpt dat dit een grote investering is daarom zoeken wij
hier sponsors voor. Dus hierbij de vraag: Hebt u zelf een bedrijf of kent u een bedrijf die ons graag zou
willen sponseren? Laat het ons dan weten via email: Gymbestuur@omnisport2b.nl.
Elk bedrag is mogelijk, maar hoe groter hoe liever 
Als tegenprestatie word er reclame gemaakt voor dit bedrijf in de Pageturner. Er is ook een mogelijkheid
om de sponsor op de Airfloor te laten drukken. Door verhuur van de Airfloor wordt de reclame dan ook
gezien door andere verenigingen.
Heeft u interesse of heeft u nog vragen, dan horen wij het graag via deze email:

Sponsorkliks
Vergeet niet om ‘alle’ online bestellingen via
Sponsorkliks te starten..
Zonder dat dit je een cent kost. Je prijs (en
aanbieding) blijft gewoon gelijk! Al je aankopen
leveren geld op. AH, Jumbo, Coolblue, Bol.com,
enz. enz.
Dus, bestel niks zonder sponsorkliks!
www.sponsorkliks.com
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De grote club actie
We gaan weer bijna beginnen met de verkoop van loten voor de Grote Club Actie. Dit is een manier
voor ons om extra geld te verdienen voor de vereniging. En dat geld willen we graag verdienen, omdat
we aan het sparen zijn voor een nieuwe Airtrack vierkante vloer.
Maar nu eerst de verkoop van loten. Hoe werkt het? Nou, jullie krijgen tijdens de lessen de komende
week allemaal een verkoopboekje. Met dit boekje kunnen jullie gaan verkopen. Dat kan door bij buren
en zo aan te bellen, familie te vragen of andere leuke acties om te verkopen. De mensen die een lot
kopen kunnen dan of het boekje invullen, of het online invullen.
Dat online is makkelijk. Dan hoeven wij het niet over te typen (en slechte handschriften te ontcijferen)
en worden er geen fouten gemaakt. In het boekje staat een QR code. Deze kunnen ze scannen. Of ze
gaan rechtstreeks naar https://lot.clubactie.nl/lot/omnisport-2b/407176. In het boekje staat een korte
link: www.clubactie.nl/lot . Daar kunnen ze dan de vereniging zoeken. Onze naam is Omnisport 2B afdeling Gymnastiek (Berkel en Rodenrijs). Wel duidelijk maken dat ze onze afdeling erbij kiezen, anders
gaat het naar de judo en hebben we het niet beschikbaar voor onze Airtrack.
Naast een gewoon lot, kunnen jullie ook een SUPERLOT verkopen! Dit is een lot ter waarde van €150
(gelijk aan 50 normale loten). Dit is bijvoorbeeld te verkopen aan een bedrijf dat ons op deze manier wil
sponsoren. Als je een super lot kan verkopen, dan kan dat ook online. Neem even contact met ons op.
Wij hebben een echt SUPERLOT op papier. Hiermee kunnen we dan op de foto!
Verkopen kan individueel of in een team. We willen jullie graag belonen voor jullie inzet. Het meisje dat in
haar eentje de meeste loten verkoopt krijgt een prijs. En het team dat de meeste loten gezamenlijk
verkoopt krijgt ook een prijs. Als jullie als team willen verkopen, stuur dan even een mail naar
gymnastiek@omnisport2b.nl zodat ze het team online kunnen aanmaken en jullie dus ook online kunnen
gaan verkopen.
Jullie mogen per zaterdag 19 september starten met de verkoop. Heeft u interesse of heeft u nog
vragen, dan horen wij het graag via deze email: Gymbestuur@omnisport2b.nl
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