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Voor u ligt alweer de tweede editie van de nieuwsbrief van TurnCentrum Twente voor seizoen
2018/2019. Veel nieuwtjes, nieuwe gezichten, activiteiten en feitjes en nieuwe lessen direct aan
het begin van dit nieuwe seizoen. Wij wensen jullie veel leesplezier.
TCT’er aan het woord
Hoii! Ik wil Femke bedanken van het
doorgeven van
de pen! Heel
veel succes op
school en met
je creatieve
hobby’s
Famke!
Ik ben
Madelief
Brinkman en ik
ben 12 jaar oud. Ik woon samen met mijn
vader, moeder en 3 broers in Hengelo. Mijn
oudste broer is er alleen nog af en toe een
weekend, omdat hij studeert in Leiden. We
hebben een hond Lotje, ik laat haar elke
ochtend uit. Daarbij hebben we twee
konijntjes Pluisje en Stampertje en nog 2
kippen en een haan. Ik zit in de eerste klas van
het Avila college richting MAVO/HAVO. Ik wil
uiteindelijk graag de HAVO doen. Wat ik later
wil worden weet ik nog niet. In mijn vrije tijd
vind ik het leuk om met vriendinnen af te
spreken, met familie spelletjes te doen en om
te turnen natuurlijk.
Toen ik 6 jaar oud was begon ik met de
gymlessen bij Amy op de donderdag. Ik vond
dat altijd heel erg leuk en gezellig! Toen ik
ouder werd ging ik naar de zaterdagles bij Iris,
daar heb ik ongeveer 3/4 jaar geturnd. Toen ik
12 jaar oud was ging ik op de zaterdag bij
Leonie en Yvet turnen.
Ik turn nu sinds een jaar bij de C-selectie en
daarnaast nog met veel plezier bij de Tumble
& Jump. Voordat ik zelf bij Leonie en Yvet turn
help ik eerst nog bij de Basic Gymles. Ik vind
het super leuk om daar te helpen en om te
zien dat de kinderen er plezier in hebben. Ik
heb er zelf ook veel van geleerd en hoop dat ik
nog lang mag helpen bij het lesgeven!
Groetjes Madelief. Oh ja, ik ga de pen
doorgeven aan Erwin Voorhuis, een vader die
heel actief helpt binnen de vereniging! Heel
veel succes!

In het zonnetje!
Eens in de zoveel tijd wordt er binnen
TurnCentrum Twente iemand in het zonnetje
gezet! Dit keer hebben we Barbara van der
Woning met een bloemetje mogen verrassen.
Barbara is op 1 september 2011 begonnen
met lesgeven bij TurnCentrum Twente. Ze
begon met een Basic Gymles op de dinsdag in
Sporthal Slangenbeek en inmiddels is ze
iedere woensdagochtend in Sporthal
Weusthag te vinden. Ze begint de
woensdagochtend met 2x een Ouder &
Kindgymles. Dit doet ze inmiddels alweer één
seizoen! Daarna geeft Barbara de TurnFit-les
en dat is nog lang niet alles wat zij doet!
Barbara is ook recreatiecoach en zet zich
vanuit die rol in voor de kwaliteit van de
lessen van de recreatietrainers. Zij brengt zo
nu en dan een bezoekje aan een recreatieles
en evalueert de les met de trainers. Barbara
zorgt er ook voor dat er een soort van
inspiratieboekje tot stand komt voor de
trainers. Hiermee kunnen trainers nieuwe
items ontdekken van de andere trainers en
gebruiken in de eigen lessen. Barbara is
daarnaast actief in de
communicatiecommissie en ze heeft
meegedacht aan de nieuwe Basic Gym
oefenstof voor de komende onderlinge
wedstrijden. Tenslotte tekent Barbara de
rebus van Bladgoud altijd zelf. Barbara,
namens TurnCentrum Twente bedankt voor je
inzet al die jaren en we hopen dat er nog vele
jaren bij zullen komen.
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Wist je dat …?
o De verbouwing van de kantine
vooruitgang boekt?
o TurnCentrum Twente een nieuwe
(bestuurs)voorzitter heeft? (eerst
checken)
o Er dit seizoen drie nieuwe lessen gestart
zijn?
o TurnCentrum Twente bijna 450 leden
heeft?
o Van de bijna 450 leden, 81
selectieturnsters zijn?
o Er 271 leden tussen de 6 en 12 jaar zijn?
o Dit ook direct de grootste
leeftijdscategorie binnen TurnCentrum
Twente is?
o Het jongste lid 2 jaar oud is?
o Het oudste lid 64 jaar oud is?
o Van de 450 leden, 52 jongens zijn?
o Er 65 uur en 45 minuten per week wordt
lesgeven?
o De A-selectie-turnsters 15 uur per week
trainen?
o De A selectie-turnsters zo’n 735 uur per
jaar trainen?
o De B-selectie 441 uur per jaar trainen?
o De C-selectie 196 uur per jaar trainen?
o De recreatielessen 73,5 uur per jaar
trainen?
o Er 19 trainers zijn bij TurnCentrum
Twente?
o TurnCentrum Twente dit jaar 6
wedstrijden organiseert?
o Deze wedstrijden zowel landelijk als
onderling zijn?

Grote Clubactie 2018
De Grote Clubactie is al in volle gang! Voor
onze leden die de loten verkopen zijn er dit
jaar ook leuke prijzen te winnen. Zoals
bijvoorbeeld een gave groepsprijs, namelijk
met je les naar Avatarz! De deadline voor het
inleveren van Grote Clubactieboekjes is
zaterdag 17 november a.s. Dus denk eraan de
boekjes weer in te leveren bij jouw
trainer/trainster. De trekking van de Grote
Clubactie vindt plaats op woensdag 12
december a.s. Dus houd de trekking in de
gaten! Let op: de verkoop is via automatische
incasso dus er zal geen fysiek lot uitgereikt
worden, het lotnummer staat in de afschrift
op je bankrekening.
LET OP GEWIJZIGD: Onderlinge Wedstrijden
Recreatie op zondag 31 maart 2019
Alle kinderen van de Basic Gym, Space Gym,
Jongensturnen en Tumble & Jump hebben op
zondag 31 maart 2019 een wedstrijd. Deze
wedstrijd organiseren we in onze eigen
turnhal. De meiden en jongens turnen vier
oefeningen en strijden tegen hun eigen
leeftijdgenoten in hun eigen klasse. Heel
spannend, maar vooral erg leuk en leerzaam.
Dit jaar is er nieuwe oefenstof, dus dat wordt
hard trainen.
Ouders: noteer de datumwijziging, want de
leiding ziet graag dat iedereen op de juiste
wedstrijddag aanwezig is!
Wijziging in het lesrooster
Doordat Basisschool ’t Heem bij de Annie MG
Schmidtschool is ingegaan, heeft er een
wijziging in ons lesrooster moeten
plaatsvinden. De Ouder&Kindgym op de
dinsdagochtend is van 2 lessen samengevoegd
naar 1 les, van 9:30 tot 10:15 uur. Dit omdat
er extra klassen nu gebruikmaken van sporthal
Weusthag. Hartelijk dank voor uw begrip.

Nieuwsbrief
Maandag 19 november 2018
Turninstuif tijdens de herfstvakantie
Het was weer een druk bezochte turninstuif
afgelopen herfstvakantie. De hal in
Slangenbeek was weer omgetoverd tot een
grote ‘speeltuin’. Met hulp van diverse
trainers en meisjes uit de selecties werd er
weer een sportieve ochtend van gemaakt. De
meiden van de selectie mochten hun kunsten
nog demonstreren op de airtrack.

Vijf vragen aan …
- Wie ben je? Nora
- Hoe oud ben je? Ik ben 3 jaar
- Op welke les zit je? Ik zit met mijn
mama op de Ouder&Kindgym
- Wat vind je het leukste van de les? Ik
vind alles leuk. Ik kan niet kiezen!
- Hoe ben je bij Ouder&Kindgym
gekomen? Mijn moeder kent juf
Sophie.
- Sinds wanneer zit je er al bij? Sinds
september.
- Waarom wilde je zo graag bij gym? Ik
vind het leuk om te rennen en
klimmen.
Ouder:
- Wie ben je? Lianne
- Hoe oud ben je? 32 jaar
- Op welke les zit je? Ouder&Kindgym
- Wat vind je het leukste van de les?
Samen met Nora gymmen
- Hoe ben je bij Ouder&Kindgym
gekomen? Via de juf die een oproep
op Facebook had geplaatst.
- Sinds wanneer zit je er al bij? Sinds
september van dit jaar.
- Waarom wilde je zo graag bij gym?
Samen met Nora nog even wat leuks
doen voordat ze naar school gaat.

Filmavond
De jaarlijkse filmavond was weer een groot
succes. Er waren heel veel kinderen die in
onze tot filmzaal omgebouwde turnhal
kwamen film kijken. In de pauze was er een
drankje, chipsje of snoepje en na afloop kon
iedereen weer blij naar huis. We zijn blij met
onze evenementen commissie die dit weer
organiseert en dat er zoveel enthoiusiaste
kinderen komen opdagen!

Colofon
Vragen, tips en suggesties zijn welkom. Deze kun je mailen naar communicatie@tctwente.com. De
communicatiecommissie bestaat uit: Edwin Cildavil, Gemma Drohm, Nicole Klein Nijenhuis en Barbara van der
Woning. De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van maandag 11 maart 2019.
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