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Geslaagd	seizoen	voor	Turnschool	Alianza	
Iedereen	snakt	zo	zachtjes	aan	naar	de	zomer-
vakantie,	het	mooie	weer	van	de	laatste	weken	
versterkt	dat	gevoel	ongetwijfeld.	Even	wat	rustiger	
aan,	na	een	intensief	turnseizoen	naast	alle	andere	
activiteiten.	Ook	een	moment	om	terug	te	kijken	op	
een	geslaagd	turnseizoen	voor	Alianza.	De	start	
stond	nog	volop	in	het	teken	van	de	nieuwe	
turnvloer.	Met	de	topprestatie	van	de	gesponsorde	
Magnesium-blokjes	en	daarmee	leukste	actie	tot	nu	
toe,	werd	de	nieuwe	turnvloer	een	feit.	En	dankzij	de	
helpende	handen	van	ouders,	leiding	en	vrijwilligers	
kon	de	oude	vloer	in	december	plaats	maken	voor	
de	nieuwe.	En	de	nieuwe	vloer	is	al	flink	op	de	proef	
gesteld	door	al	onze	turn(st)ers.	14	januari	was	de	
officiële	opening	van	de	nieuwe	vloer	en	tevens	de	
kampioenhuldiging	en	een	zeer	verdiend	en	geslaagd	
afscheid	van	onze	voorzitter	Tjeu	de	Meijer.	Een,	in	
meerdere	opzichten,	waardevolle	middag.	Van	veel	
ouders	hebben	we	begrepen	dat	de	combinatie	
kampioenenhuldiging	met	een	activiteit	zoals	het	
uitje	in	het	zwembad	voor	herhaling	vatbaar	is.	Dat	
nemen	we	dus	mee	richting	het	volgend	seizoen.	
	
De	organisatie	van	de	bondswedstrijden	in	
november	en	juni	heeft	weer	veel	inzet	gevraagd	
van	onze	vrijwilligers	en	hulpouders.	Met	de	
herenfinales	in	De	Slagen	hebben	we,	ondanks	de	
trage	start,	wederom	laten	zien	dat	we	met	zijn	allen	
een	vlekkeloos	evenement	kunnen	neerzetten.	
Nogmaals	dank	aan	iedereen!	De	kers	op	de	taart	
waren	ongetwijfeld	onze	Nederlands	Kampioenen	
die	in	eigen	huis	het	goud	kregen	omgehangen:	
Lucas	van	Dun	op	ringen,	Romano	Aarden	op	
rekstok,	Kas	Leenders	op	ringen	en	Ralf	de	Rooij	op	
het	toestel	voltige.	Hun	foto’s	sieren	binnenkort	
terecht	de	gang	van	onze	Hall	of	Fame.		
	

	
	

Naast	deze	kampioenen	hebben	we	gedurende	het	
hele	seizoen	nog	heel	veel	medaillewinnaars	voorbij	
zien	komen	op	facebook.	Wederom	een	mooie	
kroon	op	het	werk	van	alle	turnsters,	turners	en	
onze	technische	leiding.	Allemaal	van	harte	
gefeliciteerd	met	deze	prestaties.	
	
Zowel	de	turnsters	als	turners	hebben	samen	met	de	
leiding	hun	seizoen	super	gezellig	afgesloten.		Het	is	
goed	dat	facebook	bestaat	zodat	de	buitenstaanders	
op	afstand	ook	mee	kunnen	genieten.	Deze	
seizoensafsluiting	is	ook	aangegrepen	om	afscheid	te	
nemen	van	Esther	Heij.	Esther	heeft	gedurende	3	
seizoenen	op	uitstekende	wijze	trainingen	verzorgd	
bij	de	damesselectie	en	turnsters	begeleid	tijdens	de	
wedstrijden.	We	zullen	haar	gaan	missen	maar	
tonen	begrip	voor	haar	keuze.	Esther,	succes	en	veel	
dank	voor	jouw	inzet	bij	Alianza!	
 

 
	
De	voorbereidingen	voor	het	komend	seizoen	zijn	
grotendeels	afgerond	m.b.t.	de	planning	van	
vakantietrainingen	en	de	start	na	de	vakantie.	De	
trainers	informeren	hierover	iedereen	per	mail.	
	
Iedereen	een	hele	fijne	vakantie	toe	gewenst!	
Frank	v.d.	Water	
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Doe een voordracht voor 

 Waalwijk Ontmoet! 
Waalwijk Ontmoet - het evenement waar het 
gemeentebestuur jaarlijks vrijwilligers, 
sporters en cultuurvertegenwoordigers in het 
zonnetje zet - krijgt dit jaar een iets andere 
opzet. Nieuw is dat het publiek uiteindelijk via 
online stemmen bepaalt wie de winnaar wordt. 
Hiermee hoopt men op nog meer 
betrokkenheid bij én animo voor Waalwijk 
Ontmoet. Wij willen dan ook vragen vooral 
een voordracht te doen. In dit bericht leest u 
alle bijzonderheden. We rekenen op uw 
medewerking! 
Hoe werkt het? 
Een voordracht gaat erg eenvoudig via de 
oranje button 
op www.waalwijk.nl/waalwijkontmoet Er 
zijn zes categorieën:  

• Beste Vrijwilligersprestatie Individueel 
• Beste Vrijwilligersprestatie Organisatie 
• Beste Sportprestatie Individueel 
• Beste Sportprestatie Team 
• Beste Cultuurprestatie Individueel 
• Beste Cultuurprestatie Groep. 

Iedereen die een voordracht doet, krijgt 
automatisch toegangskaarten voor de 
feestavond op 7 oktober. Dat geldt ook voor 
degene die voorgedragen wordt. Tot maandag 
4 september kan iedereen een voordracht 
doen. 
 
Link promotiefilm 
De link naar het promotiefilmpje van Waalwijk 
Ontmoet 2017: https://youtu.be/gRJ4PMNIlgI 
 
Stemmen 
De vakjury bekijkt daarna alle voordrachten 
om per categorie drie genomineerden te 
selecteren. Vervolgens kan het publiek online 
zijn stem uitbrengen. Die stemmen bepalen 
wie de uiteindelijke winnaar per categorie 
wordt. De winnaar krijgt een oorkonde en een 
geldbedrag. Alle voordrachten en vervolgens 
genomineerden worden 
via waalwijk.nl bekendgemaakt. De 
prijsuitreiking is op 7 oktober.  
 
Waalwijk Ontmoet 
Waalwijk Ontmoet is zoals de naam al 
aangeeft een feest van samenzijn en elkaar 
ontmoeten in een gezellige omgeving. Dat 
gebeurt op 7 oktober van 19.30 tot 01.00 uur 
in het Mandemakers Stadion. De muzikale 
omlijsting van deze avond is in handen van 
gerenommeerde artiesten. Uiteraard staat 
voor iedereen een hapje en een drankje klaar. 
 
	

 

We zijn weer aangemeld! 
Rabobank Clubkas Campagne 

Rabobank De 
Langstraat steunt 
graag het 
verenigingsleven in 
de gemeenten Loon 
op Zand en Waalwijk 
en de plaatsen 
Drunen, Elshout en ‘s 
Gravenmoer. Daarom 
geven zij elk jaar een 
deel van hun winst 
aan het lokale 
verenigingsleven via 

de Rabobank Clubkas Campagne.  
Hoe werkt het precies? 
De leden van Rabobank De Langstraat ontvangen 
vlak voor de stemperiode een brief met een unieke 
persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. 
Elk lid krijgt vijf stemmen om te verdelen en mag 
maximaal 2 stemmen op eenzelfde vereniging 
uitbrengen. Stemmen is uitsluitend mogelijk via de 
website www.rabobank.nl/delangstraat  
Wanneer is de stemperiode? 
De stemperiode voor een sponsorbijdrage voor 
2017 start op 3 oktober en loopt tot en met 17 
oktober 2017. Elke stem is geld waard! Dus stem 
op Turnschool Alianza. Familie, vrienden, buren, 
kennissen en collega’s van vader en moeder die lid 
zijn van Rabobank De Langstraat, vragen of zij 2 
stemmen willen uitbrengen voor Turnschool 
Alianza 
	

Op zaterdag 16 september 
is de officiële start van de 
verkoop van loten. Dit jaar 
gaan we de loten wederom 
verkopen met een 
eenmalige incasso. Het 

grote voordeel hiervan is dat onze leden het in één 
keer kunnen afhandelen en dus geen loten en geld 
hoeven op te halen. De opbrengst wordt gebruikt 
voor bijdrage oudercommissie, opleidingen en om de 
contributie te verminderen. 
We hopen op een groot succes, want de financiële 
middelen zijn meer dan welkom. Angelic Aarden zal 
ook dit jaar de Grote Clubactie voor ons begeleiden. 
	

Activiteiten Turnschool Alianza 
 

Zaterdag 11 november en zondag 12 november 2017 
Landelijke Kwalificatie Teams Turnen Dames in 

Sportcentrum Waspik 
	

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


