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De Page Turner

Een nieuw jaar
Namens de vereniging willen we een ieder nog veel

Te vinden in deze Page
Turner..
CORONA.

geluk en gezondheid wensen voor dit jaar.
De pubquiz.
Ja daar is hij dan, het nieuwe jaar.
Helaas begint dit jaar ook met een maar.

Wat gaat dit jaar ons allemaal brengen.
Hoe vaak zullen ze de lockdown nog verlengen.

Voorlopig nog thuis aan de slag met oefeningen.

De wedstrijd.
En uiteraard feliciteren we
onze jarige leden.
De Sponsoren.

Veel leesplezier!

Dromend van de tijd dat we naar de zaal gingen.

Maar er komen echt wel weer betere tijden.
Dus hou nog even vol jongens en meiden.

Voor je het weet turnen we weer met ze allen.
Hou vol, turn thuis en hopelijk gaan we snel weer knallen.
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CORONA
Het zijn rare tijden: de maatregelen, de huidige lockdown en een Britse variant van
COVID-19 die is ontdekt. De ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 hebben tot
gevolg het afgelasten van alle activiteiten van Omnisport 2B tot en met 9 februari
2021. De ontwikkelingen rondom de Engelse variant die op een school in
Bergschenhoek is ontdekt is nog erg onduidelijk. We kunnen niet meer dan hopen dat
we de trainingen na 9 februari weer kunnen starten. We wachten de ontwikkelingen
de komende weken af en houden ons aan de richtlijnen van de RIVM.
Om de turnsters in vorm te houden worden er challenges geplaatst door onze
trainsters op social media. Dus houdt Facebook en Instagram goed in de gaten!
Wij vinden het net als u erg vervelend dat er niet geturnd kan worden en hopen de
trainingen snel weer te kunnen hervatten.
Blijf gezond!

Volg jij ons al?

Instagram;
https://instagram.com/omnisport2b_afdeling_turnen?igshid=cube4i53y3uk
Facebook;
https://m.facebook.com/omnisport2bafdelingturnengymnastiek/?tsid=0.2659679100809
5855&source=result
Whatsapp;
Algemeen gymnastiek leden: https://chat.whatsapp.com/Bw97efJz5UI9ytG1qRGd9I
Dinsdag recreatie; https://chat.whatsapp.com/DG989ItCHD1HavVeWx7tS2
Donderdag recreatie: https://chat.whatsapp.com/HxYm6NrWEoPCEAzprzU85u
Vrijdag recreatie: https://chat.whatsapp.com/GLfJrhFSN1U0eK7GKPD0As
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Pubquiz
In december is er een gezellig pubguiz gehouden, maar liefst 24 teams hebben mee
gedaan aan de online pudguizs.
Een pubguiz van 5 ronden met het thema kerst, waarbij er vragen moesten worden
beantwoord, emoticons moesten worden gekoppeld aan liedjes, er kerst films
moesten worden geraden op basis van een foto en er liedjes moesten worden
geraden op basis van korte geluid fragmenten.
De pubquiz was zeer geslaagd en we willen dan ook iedereen bedanken voor het
deel nemen.

Wedstrijd
In de december is er een teamwedstrijd gehouden. Voor deze wedstrijden waren er
drie gelijkwaardige teams gemaakt, met alle leeftijden door elkaar.
Er zijn hierbij wedstijden gehouden op de onderdelen brug, balk, vloer en sprong.
Om de wedstrijd zo echt mogelijk te maken, heeft iedereen in zijn wedstrijdpak
geturnd en was er bij elke wedstrijd een officieel jurylid aanwezig.
Omdat het niet mogelijk was publiek toe te laten, hebben we alle wedstrijden
uitgezonden middels een live stream.
1e Plaats; Teams

2e Plaats; Teams
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3e Plaats; Teams

Nummers 1, 2 en 3 Verplichte oefening

Nummers 1, 2 en 3 Vrije oefening

Nummers 1, 2 en 3 B-selectie
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Januari
Veerle,
Maaike,
Beth,
Floortje,
Elin,
Feline,
Isa,
Shermaine,
Yvie,
Stella,
Danique,
Fenne,

Februari
Dhymasha,
Evi,
Yente,
Mirthe,
Indy,
Sophie,
Roza

Feestje
Kaarsjes
Kaart
Party
Slingers
Taart
Verjaardag

Tips;
- De maanden maken geen onderdeel uit van de puzzel.
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Juliette
Wij willen namens de gehele vereniging
Juliette en haar partner feliciteren met
de geboorte van Livia.

Online
Ondanks de corona gaan we gewoon door met trainen. Met elke woensdag
een training voor alle turnsters en op zaterdag een training voor de selectie.
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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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SPONSOR
Met veel trots en dankbaarheid presenteren wij onze sponsoren, wordt jij de
volgende?
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