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Verdwenen uit de turnhal
Er verdwijnen regelmatig kleine, dagelijks
gebruikte spullen zoals bestek, gastendoekjes, vuilniszakken etc. uit de turnhal. We gaan
ervan uit dat deze niet uit kwade wil worden
meegenomen. Wil je de spullen, die je soms
nodig hebt, ook weer terugleggen op de
plaats van herkomst?
Lesgevers / assistenten gezocht
Ook het komende jaar zijn we op zoek naar
lesgevers of assistenten bij de lessen.
Zou jij willen leren lesgeven, willen leren assisteren, neem contact op met Berthe van de
Weem (06-51 311 818)
Sportroute in Beuningen
Tijdens de Nationale Sportweek zal op
zondag 18 september een sportroute in
Beuningen worden georganiseerd. Op die
dag zetten de sportclubs in Beuningen hun
deuren open. Natuurlijk is onze club met
gym-turnen daar ook bij. Om 11 uur op
zondag 18 september is de opening bij de
Tinnegieter. Hiermee wordt ook de Nationale
Sportweek geopend. Het thema van de
Nationale Sportweek is: ‘Ik neem je mee’.
Wie neem jij mee tijdens de Sportroute door
Beuningen?? Beuningen komt in beweging.
Jij toch ook?

Bedrijfsvrienden

Bedankt

WAT EEN GROOTSE OLYMPISCHE SPELEN VOOR HET TURNEN
Sanne en Epke
Tijdens de Olympische Spelen stond turnen wederom erg centraal. Het damesteam zette een historische prestatie neer door bij de Top 10 van de wereld te
horen in een Olympische wedstrijd.
De ophef rondom Yuri raakte al snel op de achtergrond door de prachtige
prestatie van Sanne en de aandacht voor Epke. En Hans van Zetten weet met
zijn enthousiasme de medailles extra glans te geven. We hebben deze sport
zomer kunnen genieten van heel veel spannende sportuurtjes.
Even terugkijken: Reina reserve
Het was begin juli super-spannend of Mara of Reina (of beiden) de
Olympische Spelen zouden halen. Zowel Mara als Reina maar ook
Marja en Edwin hebben alles gegeven om het doel te halen, maar
het zat niet echt mee. Aan het eind bleef er nog één plekje over.
De bondscoach koos voor Vera van Pol, de turnster uit Amsterdam. Het is wrang om de OS te moeten missen. Maar we weten
dat de aansluiting qua niveau er is. Mara en Reina hebben dat
ruimschoots bewezen. Reina heeft als reserve nog enkele weken
extra doorgetraind.
Gelukkig kijken we ook alweer naar voren. Er komen weer belangrijke wed
strijden aan en in de zomervakantie is de topsportdraad alweer volop opgepakt.
Het is een grote groep van 10 turnsters, nu ook Dana de Groot van FlikFlak naar
ons is overgestapt.

Lesgevers/assistenten gezocht
Ook het komende jaar zijn we op zoek
naar lesgevers of assistenten bij de lessen.
Zou jij willen leren lesgeven, willen leren
assisteren, neem contact op met Berthe
van de Weem.
Het Turnkamp: ’Onderwaterwereld’
Het Turnkamp op 16, 17 en 18 september
a.s. in St.Walrick staat al weer voor de boeg.
Er gaan 170 kinderen mee. De organisatie
door wel 40 enthousiaste vrijwilligers met
Lotte en Margreet als hoofdleiding, loopt
op volle toeren. We rekenen weer op een
attractief maar ook veilig kamp. Het thema
voor dit jaar is: Onderwaterwereld.
Sporten in gezinnen met
lage inkomens
De Hazenkamp werkt nauw samen met
Stichting Leergeld Nijmegen en met Leergeld
Twee-Stromenland in Wijchen en Beuningen.
Door die samenwerking kunnen we ook
kinderen uit gezinnen met lage inkomens,
bij ons laten sporten. Deze kinderen krijgen
(een deel van) de contributie betaald door
Leergeld. Dit jaar maken er zo’n 80 jeugdleden gebruik van deze regeling.
Nieuwsbrief talent centraal
In deze mail vind je de eerste Nieuwsbrief
van Talent Centraal, met een speciaal interview met Johan Bombach, de voorzitter van
de Stichting Talent Centraal.

Kinderen met lichte beperking
welkom
Het afgelopen jaar hebben we –in het
samenwerkingsverband met Cool-sportengekeken op welke wijze wij kinderen met
een lichte beperking zouden kunnen laten
sporten bij onze vereniging. We hebben
afgesproken om kinderen met een lichte
beperking –wat het ook mag zijn- op te
nemen in onze lessen. In veel lessen gymen
en sporten al kinderen mee die niet zo heel
gemakkelijk bewegen. Bij Free Running doen
kinderen mee, die liever niet stilzitten maar
vooral graag rennen en vliegen. Er is een nadrukkelijke voorwaarde: ze mogen de lessen
niet verstoren of de les al te zeer remmen,
we willen ook dat de andere sporters bij ons
blijven sporten. Past een kind niet binnen de
grenzen, dan gaan we een gesprek aan met
de sporter en de ouders en zullen we de
sporter een plekje aanbieden in een van de
lessen “gewoon gym” of bij een van de lessen
van de coolsport-verenigingen. Bovendien
zullen onze trainers en trainsters geschoold
worden hoe om te gaan met kinderen met
een lichte beperking; ook gaan we voor alle
lessen op zoek naar een ouder, die mee wil
draaien in de les. Zo hopen we meer ruimte
en aandacht voor deze specifieke sporters te
kunnen creëren.

Met medewerking van managers,
Corine Timmermans en Berthe van Weem.
Het turbul is bedoeld voor ouders en turners
en turnsters van de wedstrijdgroepen.

Special Olympics, super-speciaal
De wedstrijden in het weekend van 2 en 3 juli stond helemaal in het teken van
de Specials Olympics, Nationale Spelen. In de sporthal van de Universiteit stond
een prachtig toestelpakket opgesteld voor deze speciale sporters. Het werd een
bijzonder weekend. Het organisatiecomité, Judith, Floor, Tiane en Berthe, kreeg
na afloop complimenten van Floris Tas, de voorzitter van het comité maar ook
van juryleden en de werkgroep aangepast sporten van de KNGU. De dank komt
natuurlijk toe aan alle mensen, die aan dit geweldige evenement een steentje
hebben bijgedragen.
Talent Centraal Nijmegen weer een stap dichterbij
Nijmegen 25 juni 2016
Stichting Talent Centraal Nijmegen (TCN) en de gemeente Nijmegen hebben
begin mei een akkoord bereikt over de uitgangspunten van het toekomstige
huurcontract. Daarmee is de realisatie van de nieuwe topfaciliteit TCN weer een
stap dichterbij gekomen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd nogmaals stilgestaan bij de dubbele doelstelling van de stichting. “De stichting zorgt straks
niet alleen dat het licht op tijd brand, maar biedt nadrukkelijk ook een platform,
waar ruimte is voor innovaties in de sport, en waar getalenteerde sporters terecht kunnen om verder te komen in hun sport” aldus Frans Mooren, bestuurslid
van stichting TCN. Frans Mooren (TCN), Renske Helmer-Engelbert (Wethouder
gemeente Nijmegen), Dennis Peters (TCN), Danielle van Dorst (TCN). Op dit
moment loopt de aanbesteding; over niet al te lange tijd zal bekend worden
gemaakt welke bouwer aan de slag gaat.

10 Gouden Hazenkamp
afspraken
bij de hazenkamp:

staan plezier
en zelfvertrouwen
centraal.

gaan we met respect
met elkaar om en spreken
we elkaar aan op
ongewenst gedrag.

is voor ieder talent
een plek en geloven we
in groei.

is transparantie
belangrijk tussen
trainers, ouders
en sporters.

hebben we oog voor
het groepsproces maar
ook voor het individu.

mag het kind
ook kind zijn.

houden we voldoende
professionele afstand
tussen trainer
en sporter.

heeft de trainer
een voorbeeldfunctie.

kan iedere sporter
ongeacht leeftijd, geslacht
en geaardheid op zijn
eigen niveau sporten.

zorgen we met zijn allen
voor een goede omgeving
en sfeer waar een ieder
zich prettig voelt.
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