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Nieuwsbrief juli 2021

De Page Turner
Het nieuwe rooster

Nieuw turnrooster seizoen 2021-2022
Recreatie rooster
Dinsdag 5-7 jaar: Sterrenhal 16.30 - 17.30 uur
Dinsdag 7-9 jaar: Sterrenhal 17.30 - 18.30 uur
Donderdag 10-12 jaar: Anjerdreef 16.30 - 18.00 uur
Donderdag 12+: Anjerdreef 18.00 - 19.30 uur

Te vinden in deze Page
Turner..
Het nieuwe rooster.
De oranje training.
TrowbackTime.

Vrijdag 5-7 jaar: Sterrenhal 16.30 - 17.30 uur
Vrijdag 7-9 jaar: Sterrenhal 17.30 - 18.30 uur

Geslaagd.

Vrijdag 5-7 jaar: Anjerdreef 16.30 - 17.30 uur
Vrijdag 7-9 jaar: Anjerdreef 17.30 - 18.30 uur

De Sponsoren.

Selectie rooster
A selectie:
Maandag Anjerdreef 17.30 - 19.30 uur
Woensdag Anjerdreef 17.30 - 19.30 uur
Zaterdag Anjerdreef Bovenbouw 9.00 - 11.00 uur
Zaterdag Anjerdreef Middenbouw 11.00 - 13.00 uur

Veel leesplezier!

Afscheid.

B selectie:
Dinsdag Anjerdreef 17.30 - 19.30 uur
Zaterdag Anjerdreef Bovenbouw 9.00 - 11.00 uur
Zaterdag Anjerdreef Middenbouw 11.00 - 13.00 uur

Voorselectie:
Woensdag Anjerdreef 16.00 - 17.30 uur
Zaterdag Anjerdreef 8.30 - 10.00 uur
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Indeling recreatie groepen
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De oranje training

Een paar weken geleden heeft iedereen een oranje training gehad. Deze trainingen waren extra
gezellig gemaakt en de meeste meiden waren in het oranje! Hier nog wat foto´s van de trainingen!
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#TrowbackTime

Deze foto is 7 jaar geleden genomen. Toen was dit onze selectie. Bizar hoeveel en hoe snel dingen
kunnen veranderen. Na de zomervakantie starten we met 3 selectie groepen en ook onze recreatie
groepen hebben inmiddels veel meer uren en meer leden! Wij zijn een groeiende en actieve
vereniging, zo blijkt maar weer uit deze foto! Wie herken jij?
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Afscheid trainers

Janneke, Anneloes, Marvin en Juliette gaan ons helaas verlaten.
Janneke heeft bij de recreatie op dinsdag zo'n 5 jaar geholpen met de trainingen en training geven, wij
willen je bedanken voor je inzet en hopen je af en toe nog eens tegen te komen bij onze activiteiten.
Ook als turnster gaat Janneke na 12 jaar stoppen, het is tijd voor een andere sport, heel veel plezier
hiermee!
Ook Anneloes heeft de laatste jaren geholpen bij de dinsdag recreatie en ook zij gaat hier mee
stoppen. Net als Janneke heeft Anneloes ook zelf heel lang bij ons geturnd. Anneloes is verhuist en de
reistijd is voor haar nu helaas te lang, ivm haar school en werk is er niet veel tijd meer over.
Marvin heeft de A selectie zo'n 5,5 jaar training gegeven op maandag. Na de zomervakantie start hij
met de politie opleiding en zal het dan helaas niet meer redden om hiernaast training te geven. We
wensen Marvin heel veel succes met zijn nieuwe opleiding!
En tot slot.. Juliette. Na zelf bij ons geturnd te hebben is Juliette training gaan geven bij de selectie, dit
doet ze inmiddels al meer dan 10 jaar. Helaas heeft ook Juliette besloten om te gaan stoppen. Ze heeft
eind december een prachtig dochtertje gekregen waar ze lekker van wilt genieten, hiernaast heeft ze
een nieuwe baan die wat extra tijd in beslag neemt. Juliette, heel erg bedankt voor alles wat je voor de
vereniging gedaan hebt, we hopen je nog eens tegen te komen bij activiteiten of misschien als jurylid?!
;)
Allemaal, bedankt!

Bestuur, bedankt!

Sinds dit seizoen zijn wij gestart met een nieuw bestuur. Niet echt een heel fijne start ivm corona maar
ze hebben het ontzettend goed opgepakt en dat mag gezegd worden. Daarom willen wij jullie ook heel
erg bedanken voor afgelopen jaar, het was niet altijd makkelijk en het kostte wat extra tijd maar heel
erg bedankt voor jullie inzet!

Mocht je het ook leuk vinden om in plekje in het bestuur te hebben? Of vind je het leuk om mee te
denken over de toekomst van de vereniging, activiteiten te organiseren of te helpen waar kan? Stuur
even een mailtje naar gymnastiek@omnisport2b.nl of laat dit even weten bij de trainster van je
dochter, dan geven zij dit aan.

Besturen doen we samen!
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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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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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SPONSORING
Met veel trots en dankbaarheid presenteren wij onze sponsoren, wordt jij de
volgende?

.
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