Nieuwsbrief
Dinsdag 6 maart 2018

Voor u ligt nieuwsbrief nummer veertig van Turncentrum Twente. De eerste uitgave van 2018. Met
deze nieuwsbrief willen wij alle ruim 450 leden van de vereniging en hun ouders van informatie
voorzien. De nieuwsbrief staat boordevol nieuwtjes en belangrijke informatie. De nieuwsbrief
staat ook op onze website onder het kopje ‘nieuws’. Veel leesplezier!

TCT’er aan het woord
Hoi hoi, allereerst wil ik Summer bedanken
voor het doorgeven van de pen. Summer, heel
veel succes in de selectie!
Mijn naam is
Manon te
Rijdt. Ik ben
15 jaar en
woon samen
mijn ouders
en ons konijn
Ollie in
Hengelo.
Momenteel zit ik in de 4e klas van het
Montessori College Twente. Na de middelbare
school wil ik graag iets gaan doen met zowel
de oosterse- als westerse geneeskunde. Het is
een uitdaging om een studie in deze richting
te vinden, vooral omdat de oosterse
geneeskunde in Nederland nog vrij onbekend
is en ook minder geaccepteerd wordt. De
meeste mensen zien oosterse geneeskunde
als iets zweverigs. Daarom wil ik graag een
westerse ‘basis’ om daar de oosterse
elementen aan toe te voegen. Op deze manier
kan je op jouw eigen wijze deze twee
werelden met elkaar combineren.
In groep 1 van de bassischool had ik juf Denise
als docent. Via haar ben ik destijds beland bij
Turncentrum Twente. Elke zaterdag ging ik
met heel veel plezier naar de turnles toe. Op
een gegeven moment mocht ik naar de
JongTalent, waarna ik door mocht stromen
naar de selectie. Ik heb toen besloten dit niet
te doen, omdat ik turnen meer als
ontspanning en gezelligheid zag dan prestatie
gericht. Na nog een lange tijd met heel veel

plezier te hebben geturnd, besloot ik vorige
maand te stoppen.
Sinds ongeveer 2,5 jaar help ik op zaterdagochtend Iris tijdens de BasicGym-les. Het is erg
leuk om te zien dat de kinderen zo genieten
van turnen. Voorlopig blijf ik dan ook met veel
plezier helpen bij deze les.
Groetjes,
Manon
De pen ga ik
doorgeven
aan Jens
Scheurink. Ik
ken Jens van
de Tumble &
Jump les van Leonie en Yvet. Succes Jens!

Spokentocht
Helaas is het dit jaar niet gelukt de organisatie
van de spokentocht rond te krijgen. De
spokentocht die gepland staat op zaterdag 10
maart 2018 komt dan ook te vervallen.
Nieuwe Basic Gym & Space Gym gestart!
Vanaf zaterdag 10 maart a.s. starten er twee
leuke lessen in het gymlokaal aan de
Havezatenlaan (naast basisschool De Triangel).
Eerst, van 09.00 uur tot 10.30 uur, de Basic
Gym voor meiden van 6 t/m 9 jaar. Daarna
van 10.30 uur tot 12.00 de Space Gym voor
meiden van 9 t/m 12 jaar. Lijkt het jou leuk om
elke zaterdag anderhalf uur lekker te
bewegen, op de kop te staan en te klimmen
en klauteren?
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Kom dan een keertje kijken en doe gelijk
lekker mee!
Gymlokaal Havezatenlaan
Havezatenlaan 18
7557VZ, Hengelo
Turnen blijft leuk! Ook als je 35 bent
geweest.
Vanuit zwaai aan de brug landen op de mat of
via de dubbeltramp een koprol op een zacht
kussen. Die zweefelementen maken dat je
(weer) wilt turnen. Ervaren wat je vroeger zo
leuk vond aan de handstand of lopen op de
balk. En dat kan nog steeds! Bij Turn Fit 35+.
De groep bestaat uit dames die veelal als kind
ook hebben geturnd of het vroeger tijdens de
gymles op school heel cool vonden. Het blijkt
dat je vaak nog meer kunt dan je dacht. Kom
een keer
meedoen in onze
turnhal op
woensdagochtend van
10.30 uur tot
11.30 uur. Dan
merk je dat het
naast een uur
fanatiek bezig
zijn, ook heel
gezellig is.
Algemene ledenvergadering
Woensdag 18 april 2017 vindt de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de
kantine van TurnCentrum Twente aan de
Uitslagsweg 102. Deze vergadering is
toegankelijk voor alle leden van Turncentrum
Twente. Tijdens de ALV worden het
jaarverslag financiën 2017 en de begroting
voor 2018 gepresenteerd. Verder doen de
verschillende commissies verslag van het
afgelopen jaar. De aanvangstijd en complete
agenda kunnen jullie (binnenkort) vinden op
de website www.tctwente.com.

Les in turnhal
Vrijdag 2 maart jl. hebben de leden van de
Basic Gymlessen van Jan Mulder, Edwin
Cildavil en Fabiënne Smeets van 10.00 uur tot
11.30 uur getraind in de turnhal. Op drie
verschillende toestellen werden er allerlei
turnvormen geoefend. Op de turnbrug werd
geoefend met hol/bol, borstwaartsom en
voorover duikelen. Op de dubbel trampoline,
een nieuw toestel voor deze turnsters,
werden salto’s gesprongen en op het
luchtkussen werden de radslagen en
handstanden geoefend! Het laatste half uurtje
was er vrije keuze. Het was een geslaagde les!

Turninstuif voorjaarsvakantie vervallen
De geplande turninstuif in de
voorjaarsvakantie kon helaas niet door gaan.
Niets vermoedend kwamen de trainers
donderdag 1 maart jl. aan in Sporthal
Slangenbeek om de toestellen klaar te zetten.
Tot hun verbazing stuitte zij bij binnenkomst
op een verbouwing van de gang en
kleedkamers. Helaas, door deze
miscommunicatie met Gemeente Hengelo
werd de turninstuif op het laatste moment
afgelast. Onze excuses voor het ongemak. De
eerstvolgende turninstuif staat gepland in de
herfstvakantie.
Onderlinge wedstrijden 2018
Zondag 25 maart vinden de onderlinge
wedstrijden plaats. Op alle lessen wordt er
dan ook al flink geoefend. Zo ook op
zaterdagochtend aan de Jan van de
Heijdenstraat bij Maron en Brechje. Zij zijn al
enkele weken druk aan het oefenen, want
tijdens de wedstrijd willen ze iedereen graag
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laten zien wat zij tot dan toe hebben geleerd.
Ze zullen oefeningen op de kast met
trampoline, de brug, de bank en de lange mat
laten zien.
Ook in de les van
Barbara zijn de meiden
druk aan het oefenen
voor de onderlinge
wedstrijden. Maar na
het oefenen is er ook tijd
voor vrij spelen. Flore
houdt er dan van om in
de touwen te zwaaien.
Hebben jullie ook al zo’n zin in de onderlinge
wedstrijden? Wij wensen iedereen nog heel
veel plezier met oefenen de komende weken.
En alvast heel veel succes!
Recreatiekamp 2018
Ook in 2018 is er weer het jaarlijkse
recreatiekamp van Turncentrum Twente! Op
11, 12 en 13 mei gaan we naar het
scoutinggebouw in Almelo voor een
knettergaaf kamp. Wil je ook samen met je
turnvrienden en vriendendinnen een sportief
en gezellig weekend
weg? Houd dan dit
weekend vrij! Meer
informatie volgt.
Selectiekamp 2018
Ook voor de
selectieturnsters wordt
er dit jaar een kamp georganiseerd. Deze zal
plaatsvinden van vrijdag 29 juni t/m zondag 1
juli. Houd deze data vrij in je agenda! Meer
informatie volgt.

we zaten allemaal samen aan een grote tafel.
Je kon op verschillende manieren bingo
hebben, recht en schuin. Ik had ook nog wat
geld meegekregen om in de pauze ranja, chips
of een snoepje te kopen. En ik heb ook nog
een prijsje gewonnen en dat vond ik erg leuk.
Dus kom volgende keer allemaal naar de
bingo, het is superleuk!
Grote Clubactie
In 2017 hebben veel
leden van Turncentrum Twente hun
best gedaan om
zoveel mogelijk loten
te verkopen van de
Grote Clubactie. Het
resultaat van deze inspanning is inmiddels
bekend.Turncentrum Twente heeft een
cheque ter waarde van € 5.624,10
overhandigd gekregen. Super! Dit mooie
bedrag zal een goede besteding krijgen binnen
de vereniging.
Iedereen bedankt voor de inzet!
Ouder & Kind gym
Klimmen, klauteren, zwaaien en lekker
rennen. Dat kunnen de peuters van de ‘Ouder
- Kind-gym’ als de beste. Apiepapie doet alle
oefeningen voor en vindt de oefening soms
best wel eng, maar de kinderen kunnen het
allemaal. Hééél knap!

Bingo avond in de turnhal van Turncentrum
Twente
Hallo ik ben Marly en ik ben acht jaar. Ik turn
nu ongeveer een jaar bij Turncentrum Twente.
Op zaterdag 13 januari hadden we een bingo
avond in de turnhal. Dit vond ik erg gezellig,
bijna iedereen van mijn turngroepje was er en
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Elkaar oefeningen te
leren en te coachen, zodat wij
vooruitgang boeken bij het turnen.

Vijf vragen aan… : Steffanie Spijkerman
1. Wie ben je
en hoe oud
ben je?
Steffanie
Spijkerman,
22 jaar
2. Hoe ben je
lid geworden
en hoe heb
je de lessen turnmix leren kennen?
Ik ben lid geworden via de site van
TCT, daarop vond ik informatie over de
Turnmix-les op vrijdagavond.

Bestuursfuncties
Het bestuur van TurnCentrum Twente is op
zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u
affiniteit in het besturen van een vereniging of
heeft u ervaring in uw eigen werkveld met
werkzaamheden die van belang kunnen zijn
voor een vereniging? De volgende twee
vacatures zijn momenteel vacant:
•
•

3. Wat doen jullie tijdens de 2-uur
durende training?
Tijdens de training op vrijdagavond
beginnen we om 20.00 uur met een
warming up die tot ongeveer 20.30
uur duurt. Van 20.30 uur tot ongeveer
21.00 uur wordt vaak vrij getraind op
de dubbeltrampoline en/of de brug.
Om 21.00 uur is er de mogelijkheid om
mee te doen met een ongeveer 15
minuten durende balkronde en daarna
wordt tot het einde van de training vrij
getraind.
4. Wat heb je geleerd van jouw trainster,
Nathalie?
Tijdens de trainingen bij TCT heb ik
weer de basisoefeningen van het
turnen geleerd, zoals spring-, balk-,
brug- en vloeroefeningen. Vanuit deze
basis ben ik nu verder aan het trainen
naar complexere oefeningen en
technieken.
5. Waarom zouden er meer leden
moeten komen?
Wanneer er meer senioren mee
trainen met de Turnmix groep kunnen
we elkaar stimuleren goed te blijven
trainen.

Voorzitter
Bestuurslid Sponsoring

Heeft u interesse? Schroom dan niet om
contact te zoeken met Jacco Visscher,
jacco.visscher@tctwente.com

Paaseieren zoeken
Wanneer: zaterdag 31
maart 2018
Waar: Weusthaghal
(verzamelen)
Tijd: 10.00 uur
(vertrek naar het bos:
10.15 uur)
Voor wie: Alle leden
t/m 6 jaar, broertjes
en zusjes t/m 6 jaar
zijn ook welkom.
Kosten: Gratis
Ook bij slecht weer
gaan we het bos in
houdt u hier rekening
mee!
De reguliere kleuterlessen zullen
zaterdagochtend 31 maart vervallen.
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Agenda
Activiteiten
Ø Zaterdag 25 maart
Onderlinge wedstrijden in
Weusthaghal
Ø Zaterdag 31 maart 2018
Paaseieren zoeken in Weusthaghal /
bos
Ø Zaterdag 21 april 2018
Vossenjacht in de stad
Ø 11, 12 en 13 mei 2018
Recreatiekamp
Ø 29 juni t/m 1 juli 2018
Selectiekamp

Kijklessen
Ø Jong Talent
Elke 1e maandag van de nieuw maand
van 17.45 uur t/m 18.00 uur
Ø A-, B-, C-selectie
Elke 1e donderdag en vrijdag van de
nieuwe maand waarbij zowel de
donderdag als de vrijdag in de nieuwe
maand moet vallen.
o C-selectie op vrijdag van
17.45 uur t/m 18.00 uur
o B-selectie op donderdag
van 19.30 uur t/m 20.00
uur
o A-selectie op vrijdag van
19.30 uur t/m 20.00 uur

Colofon

Vragen, tips en suggesties zijn welkom. Deze kun je mailen naar communicatie@tctwente.com. De
communicatiecommissie bestaat uit: Edwin Cildavil, Kristy Stijnenbosch, Gemma Drohm, Barbara van
der Woning en Nicole Klein Nijenhuis. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 mei 2018.
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