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Uitvoering 
Op zondag 4 juni is het eindelijk zover. Drie jaar geleden lag het decor al voor een 
gedeelte klaar maar kon de uitvoering niet doorgaan. Gelukkig kan het nu weer! 
Veel ouders en leden kennen daardoor onze uitvoering nog niet. Eens in de 2 jaar 
geven we een grote show met alle leden, jong en oud. Een groot spektakel waarbij 
onze Rosmolen wordt omgetoverd in een heus theater, compleet met decor, 
professioneel licht en geluid. Elke groep studeert een leuk optreden in en dit jaar wordt 
ons thema: Natuurlijk Fortis! We duiken in de schoonheid van de natuur. Daar komen 
we vele dieren en natuurverschijnselen tegen die allemaal hun mooiste kunsten laten 
zien.  
Omdat we een grote club zijn met veel leden en beperkte plaats in de zaal zullen er 2 
shows zijn. De groepen 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12 en selectie zullen om 10:00 uur shinen. De 
groepen 2, 4, 6, 7, 9, 12 en selectie zijn om 14:00 uur aan de beurt.  
Van te voren zullen er kaartjes verkocht gaan worden. Omdat er maar beperkt plaats is 
en we alle ouders van de leden in ieder geval de kans willen geven, zullen er bij de 
eerste verkoop 2 kaartjes per lid verkocht gaan worden. Daarna komt er een vrij 
verkoop moment waarop alle overige kaartjes verkocht gaan worden. De eerste 
verkoop zal plaats vinden op 11, 12, 14, 15 april aan het begin/einde van de lessen, de 
tweede verkoop is op 13 mei. Tijden volgen te zijner tijd maar noteer de datums maar 
vast in de agenda want Op is Op…!  
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Wil je ook iets 
betekenen om deze show tot een succes te maken, laat het ons vooral weten. We 
zoeken nog mensen voor het opbouwen op de dag ervoor of voor in onze bouwploeg 
tijdens de voorstellingen. Zo kun je iets moois bijdragen aan onze vereniging. Natuurlijk 
is sponsoring ook van harte welkom! Voor aanmelding of meer informatie mail naar: 
lydia@fortisturnen.nl 
                                                                                                  

Even voorstellen: 2 nieuwe trainers in spé         
Ik ben Tessel Crommentuyn, ik ben 16 jaar oud en woon in Beneden-Leeuwen. Sinds 
mijn 3de zit ik op turnen bij Fortis. Ik heb een aantal jaar wedstrijden geturnd in de 
selectie bij Fortis, hier ben ik uiteindelijk weer mee gestopt. Toen ik 12 was heb ik de 
assistentenopleiding 1 gedaan. Ik werd vorig jaar 15 en heb toen gelijk 
assistentenopleiding 2 gevolgd en nu is het tijd voor niveau 3, de leiding opleiding. Ik 
heb hier heel veel zin in en kan niet wachten hieraan te beginnen. Door deze opleiding 
kan ik straks nog meer uren doorbrengen bij Fortis met leiding geven en assisteren en 
daar heb ik onwijs veel zin in. Ik hoop dat ik dit nog heel lang kan blijven doen, bij mijn 
club Fortis.       

                                                                                                          
Mijn naam is Coen van Kuilenburg en ik ben 19 jaar. Sinds kort bij het team van Fortis 
als assistent. Zelf studeer ik CMD op het Avans in Den Bosch en ben ik graag creatief 
bezig. Zelf ben ik erg van het klimmen en klauteren en het kan nooit gek genoeg. 

 
 
We wensen Tessel en Coen veel succes met de KNGU opleiding tot trainer-coach.   
 
 

Nieuwsbrief 

Nieuws 

Maart 2023 

Kijklessen: 

Iedere 1e dinsdag, vrijdag en zaterdag van de maand 

kijkles.  

Belangrijke data 

MEE-DOE-LESSEN 

7-8-10-11 maart 

 

Meivakantie 

23 april t/m 7 mei 

 

Uitvoering 

Zondag 4 juni 

 

 

 

 

Juryleden gezocht 

Om deel te mogen nemen aan de wedstrijden, moet 

Fortis elke wedstrijd een aantal juryleden aanleveren. 

Je hoeft daar geen trainer of assistent voor te zijn. We 

zijn dan ook op zoek naar ouders die het leuk vinden 

om te jureren. Om jurylid te worden, volg je eerst een 

cursus, digitaal (10 keer) of op locatie (5 keer). 

Lijkt het je leuk om de cursus te volgen en één tot 

enkele keren per jaar te jureren bij turnwedstrijden of 

wil je meer informatie hierover mail dan naar: 

informatie@fortisturnen.nl. 

Wij zouden het heel fijn vinden als we meer ouders 

krijgen die gaan jureren!  

Sponsorloop 

Afgelopen januari was de sponsorloop! Dit keer in het 

thema van een recordkermis en er zijn flink wat 

records gemaakt en verbroken. Bij elkaar een 

geslaagde dag en er is maar liefst €3096,23 opgehaald 

door alle leden. Dit mooie bedrag gaan we besteden 

aan nieuw materiaal voor tijdens de trainingen. 

Mee-doe-lessen 

Op 7-8-10-11 maart zijn er weer de mee-doe-lessen. 

Jullie mogen dan een vriendje/vriendinnetje/broertje 

of zusje meenemen om te komen turnen. 

Turnpakjes recreanten 

De rode turnpakjes zijn al lange tijd niet meer 

leverbaar. Daarom hebben we een mooi nieuw 

clubpakje uitgezocht. Binnenkort volgt meer info.  

 


