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Medewerker Rijn IJssel CIOS Arnhem ontvangt lintje

Koninklijke onderscheiding voor Marijke van der Tuin
Tijdens haar afscheid werd Rijn IJssel-medewerker Marijke van der Tuin
donderdag 14 juni verrast met een koninklijke onderscheiding, uitgereikt door
burgemeester Marcouch. Marijke heeft haar lintje gekregen vanwege haar
vrijwilligersactiviteiten voor het turnen.
Topsporters
Marijke onderscheidt zich vanwege haar specifieke kennis van het turnen. Deze kennis deed
ze op middels opleidingen en vervolgens coach-activiteiten bij de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU). Zij was de steun en toeverlaat van topsporters. Haar
nevenactiviteiten voor het Leo van der Kar-fonds kwamen tot stand via de toenmalige
directeur van CIOS Arnhem, de heer Hell. De uitstekende invulling van deze nevenactiviteit is
kenmerkend voor alle taken die Marijke op zich heeft genomen.
Jurylid Olympische Spelen
Haar kwaliteiten vielen ook internationaal op. Marijke ontwikkelde zich tot een van de beste
juryleden van de wereld, met vooraanstaande posities in de jury bij de Olympische Spelen
van Seoul (1988), Barcelona (1992) en Atlanta (1996) als bewijs. Rijn IJssel heeft de
internationale jurycarrière mogelijk gemaakt door het werkrooster van Marijke zo aan te
passen dat zij de eervolle uitnodigingen van de internationale turnbond Fédération
Internationale de Gymnastique kon aanvaarden.

Rijn IJssel CIOS Arnhem is trots op de internationale jurysuccessen van Marijke. Haar
internationale prestaties reflecteerden ook op onze corebusiness, het sportonderwijs, want
haar expertise was onomstreden bij zowel studenten als collega’s.
De vrijwillige activiteiten binnen de turnbond zijn enkele jaren geleden beëindigd, evenals
haar internationale jurycarrière. Ze was de afgelopen elf jaren betrokken als organisator bij
de CIOS-zomerturnkampen en haar betrokkenheid zal ook de komende tijd voortduren.

Meer informatie:
•

Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter/woordvoerder Karin Jansen, 06 28 55 73 91,
k.jansen@rijnijssel.nl of Michiel Akkersdijk, directeur projecten Rijn IJssel, 06 55116779.

•

Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan ongeveer 11.500
studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke,
beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of
verbreden, intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel
heeft, is klaar voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

