
Voorwoord van de redactie 

Hallo clubgenoten, 

Voor jullie ligt alweer boekje nummer 29, februari 2019. 

Het nieuwe jaar is al lang en breed begonnen, wat betekent dat het 

weer tijd is voor een nieuw clubblad. 

Ons seizoen begon goed, want we gingen met z’n allen op kamp. Het 

thema was “Op vakantie met ’t Peeske” en met dat vakantiegevoel zat 

het wel goed. We hebben het hele kamp prachtig weer gehad en we 

mogen dit kamp zeker weer een succes noemen. De leiding vond het 

erg leuk en aan de verschillende reacties te horen, vonden de kinderen 

het kamp ook geslaagd. Hierbij willen we alle leiding en vrijwilligers 

bedanken voor hun hulp.  

Op 12 oktober is er weer een springdisco georganiseerd. Boven onze 

verwachting zijn er die avond ruim 120 kinderen geweest. Dit mogen 

we zeker een succesvol evenement noemen. Bedankt aan de DJ’s 

Arthur en Peter die deze avond voor de mooie muziek hebben gezorgd.  

Tot slot zijn we op 10 november weer met een bus vol leden naar het 

Turngala in Den Bosch geweest. We hebben veel optredens en turners 

gezien en met de yell-opdracht hebben we zelfs gewonnen! Iedereen 

bedankt voor deze leuke avond. 

We willen ook graag alle leden en sponsoren bedanken die bijgedragen 

hebben aan dit clubblad. Het is weer een mooie uitgave geworden. 

De redactie: 

Henk Horst, Miranda Scholten, Maaike Horst  



  Even voorstellen… Miranda Scholten  

1) Kun je iets vertellen over je jeugd? Waar groeide je 

bijvoorbeeld op? 

Ik ben geboren in Loerbeek en woonde op een boerderij. 

Hier kon ik heerlijk buiten 

spelen, wat ik ook graag 

deed samen met mijn 2 

zusjes en broertje. Ik deed 

graag rolschaatsen, crossen 

met mijn fiets en rijden op 

de skelter. Met poppen 

spelen was niet iets voor 

mij. Wel heb ik veel met 

lego gespeeld en deed ook 

borduren en haken. Dit was 

een gezellige tijd.  
 

2) Hoe ziet je leven er nu uit? 

Samen met mijn man Frank, zoon Luc (19) en dochter 

Kirsten (15) woon ik in Wehl. Luc studeert inmiddels en is 

alleen in het weekend thuis. Wij wonen dicht bij het bos en 

het uitzicht is mooi. Ik werk bij Transportbedrijf Rosendaal 

in Beek en verzorg daar de facturatie. Hier ben ik 4 dagen 

in de week te vinden. Mijn grote hobby is de gym, ook ben ik 

vrijwilliger bij stichting Hartendekens en verzamel ik 

kleding voor Roemenië. Maar ik maak ook tijd om zelf lekker 

te sporten of om een kopje koffiedrinken met de mensen 

die mij dierbaar zijn. 

 

3) Turnen je kinderen ook? 

Ik ben met mijn kinderen naar de ouder/kind gym gegaan 

toen ze konden lopen. Vond het belangrijk dat ze goed 



leerde bewegen. Zelf had ik trouwens ook een hekel aan 

zwemmen, brrr, dit vind ik nog steeds koud. 

Luc heeft geturnd t/m zijn 8e jaar. Toen heeft hij een 

andere sport en hobby gevonden. 

Kirsten turnt met veel plezier ook bij ’t Peeske in Beek. 

 

4) Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen? 

Toen ik 10 jaar was ben ik bij de gym gegaan dit leek mij wel 

leuk, en dat was het ook. Ik heb altijd recreatief geturnd. 

Elke zaterdagmorgen ging ik op de fiets naar Beek want om 

08.30 uur begon de les. Later werd dit de vrijdagavond. 

 

5) Hoe lang geef je al les? 

Om bij het begin te beginnen heb ik de assistentencursus 

gedaan. Direct daarna in 1991 startte ik met de opleiding 

tot gym juf. Deze opleiding duurde 2 jaar en ging elke 

woensdagavond hiervoor naar school. In 1993 ben ik 

geslaagd en ben bij de vereniging gebleven om les te geven. 

Inmiddels geef doe ik dit al heel wat jaartjes (je mag zelf 

rekenen) met heel veel plezier. 

 

6) Wat vind je leuk aan lesgeven bij ’t Peeske? 

Het is een gezellige vereniging met een leuk team die er 

voor elkaar is als de lessen vervangen moeten worden. Ook 

het bestuur zet zich voor 100% in en helpt bij allerlei 

activiteiten. Wij hebben ook assistentes, hulpjes en de 

jeugdcommissie die veel voor de vereniging doen. Dit maakt 

het lesgeven ook leuk. 

Maar vooral de kinderen in de les, die willen graag iets 

leren, helpen ons ook als wij dit vragen en zijn weer trots 

als ze iets geleerd hebben. Als de kinderen vrolijk in de les 

komen en vrolijk weer naar huis gaan dan is de les voor mij 

geslaagd. 

 

 



7) Heb je nog iets wat je kwijt wilt aan de lezers? 

Zeker wil ik nog iets kwijt aan de lezers van dit mooie 

clubblad. Ik zou het erg fijn vinden dat er meer verhaaltje, 

tekening, puzzel of …… maakt niet uit wat voor het clubblad 

gemaakt wordt. Zonder deze stukjes kunnen wij niet zo’n 

mooi boekje maken. Wij hebben ook veel sponsors in het 

boekje staan die de vereniging steunen maar dan moeten er 

wel stukjes zijn die wij kunnen plaatsen anders lukt dit niet. 

Ook wil ik jullie laten weten dat er altijd veel ouders zijn 

die bereid zijn om te helpen binnen de vereniging met 

verschillende activiteiten of waar het maar nodig is. 

Dit vind ik echt superfijn.  

Met z’n allen kunnen wij zorgen dat iedereen lekker kan 

sporten, in welke groep dan ook. 

 

Springdisco 

Vrijdag 12 oktober hebben wij als vereniging een springdisco voor de 

kinderen van onze vereniging georganiseerd.  

De hele zaal hadden wij omgetoverd tot een groot springfestijn met 

de tumblingbaan, freerunparcours en natuurlijk verschillende 

sprongsituaties met trampolines en plankolines.  

Het 1e uur van de springdisco was voor de kinderen van groep 1 t/m 5 

en het 2e uur voor kinderen vanaf groep 6. Iedereen die zich 

aanmeldde mocht ook een vriendje of vriendinnetje meenemen. Boven 

verwachting hadden zich veel kinderen opgegeven. Ruim 120 kinderen 

hebben een gezellige disco avond gehad. 

In het midden van de zaal stonden de twee DJ's, Arthur en Peter, die 

leuke muziek draaiden en zorgden voor discolicht. 



Natuurlijk kreeg iedereen wat te drinken, want je krijgt wel dorst van 

al dat springen. 

Aan het eind van springdisco hebben we een yell opgenomen voor het 

turngala in Den Bosch waarmee we uiteindelijk hebben gewonnen! 

Super goed! 

Het was een hele geslaagde avond, de kinderen hebben genoten! 

Alle assistenten en vrijwilligers, bedankt voor al jullie hulp. 

Wij hopen dit volgend jaar weer met veel succes kunnen organiseren! 

  

  



Mijn turnverhaal 

Mijn naam is Larissa Keurntjes en ben in oktober 2016 begonnen met 

turnen. Eerst de 6de divisie en bij de clubkampioenschappen de 5de 

divisie. 

Toen gelijk door naar de 4de 

divisie. Dat ging lekker en 

heb zelfs de districtsfinale 

mogen turnen. Ik werd toen 

17de. Toen kregen we een 

schriftje met oefeningen die 

we moesten oefenen. 

In mijn schriftje stonden 

oefeningen voor 4de en 3de 

divisie. Daar schrok ik wel 

van. Ik dacht ok die gaan we 

erbij oefenen 

Maar na overleg met Larissa en Gabrielle besloten om toch voor 3de 

divisie te gaan oefenen en voor dat we moesten opgeven voor de 

wedstrijden de beslissing maken voor een ja of nee. 

Daar zaten best moeilijke elementen in maar met hulp is het me gelukt 

en vind het super leuk en leer weer veel nieuwe dingen. Ik zou helemaal 

voor de 3de divisie gaan. 

De eerste 2 wedstrijden zitten erop. Werd de eerste keer 17de en de 

tweede wedstrijd werd ik tot mijn verbazing 11de. 



Ik ben nu hard aan het oefenen voor de extra plusjes en hoop die de 

volgende keer te kunnen laten zien. Ben toch wel heel blij dat we 

samen hebben besloten om voor de 3de divisie te gaan. 

Bedankt Larissa en Gabrielle. 

Groetjes Larissa Keurntjes 

 

Onze turnsters kunnen naast 

turnen ook ontzettend goed 

tekenen. Deze tekening is 

gemaakt door de zesjarige 

Lieze Jansen 

  



Stukje ingezonden door leden 

 Hallo allemaal. 

Ik ben Siem, ik ben tien jaar. Ik turn nu drie maanden hier bij ‘t 

Peeske. Hiervoor zat ik een jaar bij Ypsilon.  

Hier bij ‘t Peeske vind ik het heel leuk, hier is er voor ons veel 

aandacht. Ik leer hier heel veel, daarom is het ook echt een aanrader 

om hier te gaan turnen.  

Ik zit in een jongens groep, en we zijn zaterdag 15 december naar 

Duiven geweest. Daar is ook een turnhal en dat was heel leuk. We 

mochten daar van drie tot vier uur turnen. Dat heeft Stan bedacht en 

Miranda. Stan is een hele leuke jongen en Miranda is heel lief en ze 

helpt mij heel vaak. En ik heb twee trainers, die heten Inge en Rick, en 

dat zijn echt twee hele leuke trainers. Iedereen is hier aardig.  

Nu ga ik wat vertellen over de turnhal in Duiven. We gingen er met 

auto’s heen. Het was heel leuk. Er was een paddenstoel en een paard. 

Dat vonden wij heel leuk. En er was een vlokkenbak. En daar heb ik 

heel vaak in gesprongen en salto’s in gemaakt. Er was een hele goede 

verende trampoline waar wij heel hoog door konden springen. Er waren 

ook ringen. Daar mochten wij ook aan hangen. En die ringen waren heel 

hoog. Inge moest mij helpen om er bij te kunnen. Ik heb de vaal hang 

en de omgekeerde hang gedaan en nog veel meer. Om vier uur was het 

afgelopen. Toen kregen wij nog wat drinken en een zakje chips. 

Bedankt voor het lezen, groetjes Siem. 

Einde! 

 



Contributie 2019 

    Basiscontributie Bondsbijdrage 
Afschrijving  

per maand 

Junioren t/m 15 jaar €9,90 €2,20 €12,10 

Senioren 
16 t/m 59 

jaar 
€11,95 €2,70 €14,65 

Senioren 
Vanaf 60 

jaar 
€9,90 €2,70 €12,60 

Inschrijfgeld 
Allen, 

eenmalig 
€7,50     

 

Toeslag 2e en volgende uren: 80% van de basiscontributie 

De contributie inclusief bondsbijdrage wordt per maand door middel 

van een automatische incasso van de bankrekening afgeschreven. In de 

maanden juli en augustus wordt er niet geïncasseerd. Het inschrijfgeld 

wordt eenmalig afgehouden bij de 1e contributie inning. 

Opzeggen Lidmaatschap: 

Het lidmaatschap moet bij de ledenadministratie schriftelijk of per 

e-mail worden opgezegd: ledenadministratie@gvpeeske.nl 

Opzegtermijn is één maand. 

Opzeggingen bij de leiding worden niet geaccepteerd. 

 

 

mailto:ledenadministratie@gvpeeske.nl


Vakantierooster/bijzondere data 

Voorjaarsvakantie  4 t/m 10 maart 

Pasen    19 t/m 22 april 

Meivakantie   27 april t/m 5 mei 

Hemelvaart vakantie  27 mei t/m 2 juni 

Pinksteren   10 juni 

Clubkampioenschappen 22 juni 

Zomervakantie  22 juli t/m 1 september 

Uitvoering   2 en 3 november 

Wijzigingen voorbehouden 

Lesrooster 2018- 2019 

Dag:  Tijd:  Groep:    Leiding: 

Maandag 08.30-09.30 Dames recreatief  Henk 

Maandag 16.00-18.00 Selectie    Meike/Larissa 

Dinsdag  16.00-18.00 Selectie    Gabriëlle/Larissa 

Dinsdag  18.00-20.00 Selectie    Gabriëlle/Larissa 

Donderdag 08.45-09.45 Keepfit dames   Larissa 

Donderdag 09.45-10.45 Ouder/Kind gym   Larissa 

Donderdag 16.00-18.00 Selectie    Gabriëlle/Larissa 



Donderdag 18.00-20.00 Selectie    Gabriëlle/Larissa 

Vrijdag  08.45-09.45 Ouder/Kind gym ’s-Heerenberg  Larissa 

Vrijdag  18.00-19.00 Sport en Spel v.a. groep 3 jongens/meisjes    Rick 

Vrijdag  18.00-19.00 Springgroep 1: groep 3 t/m 8 Larissa 

Vrijdag  19.00-20.00 Springgroep 2: V.O.  Larissa 

Zaterdag 09.45-10.45 Peuter-/Kleutergym v.a. 3,5 jaar  Inge/Maaike 

Zaterdag 09.45-10.45 Groep 3 basisschool  Miranda 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 4 basisschool  Miranda 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 5/6 basisschool  Meike 

Zaterdag 12.00-13.00 Groep 7/8 basisschool  Meike 

Zaterdag 12.00-13.00 Groep Voortgezet onderwijs Miranda 

Zaterdag 13.15-14.15 Jongens turnen v.a. groep 3 Inge/Miranda 

Voor de selectie worden kinderen uitgenodigd. 

Wijzigingen voorbehouden. 

Deze foto’s zijn gemaakt tijdens het kamp van afgelopen jaar.  

 



Kleurplaat 



Stukjes van de leden 

Kamp “Op vakantie met ‘t Peeske 

Op zaterdag 8 september was het eindelijk zover. We kwamen aan op 

de parkeerplaats en werden in auto’s naar Beusink gebracht. Het 

thema was op vakantie met het Peeske.  

We kwamen aan en moesten ons als eerst melden bij de receptie, daar 

kregen we ons kamernummer en een welkomst drankje. Toen kregen we 

ook te horen bij wie we op de kamer sliepen. We mochten onze bedden 

op gaan maken en hadden even vrije tijd tot dat we gingen eten.  

Nadat iedereen klaar was kregen we allemaal een polsbandje met een 

kleur, iedereen met dezelfde kleur zat bij elkaar in een groepje. Als je 

het bandje had gekregen mocht je het shirtje pakken en je stiften en 

gingen we deze versieren en onze namen erop zetten. Daarna hadden 

we wat tijd om ons voor te bereiden voor de bonte avond. Dit was erg 

gezellig met veel mooie acts. Wij deden een dansje van kinderen voor 

kinderen.  

Nadat iedereen was geweest werd alles voorbereid voor de 

spokentocht. Wij vonden het niet leuk om mee te gaan en bleven met 

een groepje andere kinderen in het gebouw waar wij leuke spelletjes 

deden, zoals weerwolven van wakkerdam. Langzaam kwamen de 

groepjes weer terug van de spokentocht en toen iedereen terug was 

kregen we vrije tijd. Je mocht zelf beslissen wanneer je ging slapen, 

wij vonden het gezellig om bij de leiding te zitten en hebben hier tot 

02.00 in de ochtend gezeten en daarna nog een uur gekletst op de 

kamer. 

 



De volgende ochtend werden we vroeg wakker gemaakt. We gingen ons 

omkleden om vervolgens beneden te gaan ontbijten. Nadat we daarmee 

klaar waren gingen we spelletjes doen met onze groepjes. Na het 

eerste gedeelte kregen we wat te drinken om vervolgens te 

vertrekken naar het bos om daar nog meer spelletjes te doen. Dit was 

erg leuk en gezellig!  

Bedankt voor het gezellige weekend en de hulp van alle vrijwilligers! 

Kirsten Scholten en Jorieke Amting 

  



Woordzoeker 

Kun jij alle woorden vinden in deze woordzoeker? 

 

N Q I K L U W S B J G U R D S P K N 

A Q C P T D N J A K Q T M N C A S Y 

A G T R K D D E A T I M E F R H A M 

B T U Y A F N S N R C G V E I C L U 

G A R C W D T A B R N F N Z X S T I 

N T O E P C S N T I U I P R S N O S 

I R V S K L B L R S A T E T T E O E 

L A E H Q S Z W A R F O R R C O B N 

B M R A E E T O T G L E A Q P I B G 

M P S N Y W F O C V K I E L O P A A 

U O L D E Y M K K S N L A W X M L M 

T L A S I Y Q H P S F N D I Z A K K 

R I G T M Y J R T G K I Y V I K G O 

I N P A O C O E H Y X G H C N B U P 

A E R N O N R K Z M E D C T E U R R 

N G O D G S P R O N G C P R Y L B O 

G O F H N W E D S T R I J D T C F L 

I A V P U C S P O R T H A L W R O Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AIRTUMBLINGBAAN 

 

 BALK 

 

 BRUG 

 

 CLUBKAMPIOENSCHAP 

 

 GYM 

 

 HANDSTAND 

 

 KAST 

 

 KOPROL 

 

 MAGNESIUM 

 

 OVERSLAG 

 

 PLANK 

 

 RADSLAG 

 

 REKSTOK 

 

 RINGEN 

 

 TRAINSTER 

 

 SPORTHAL 

 

 SPRONG 

 

 STREKSPRONG 

 

 TRAINER 

 

 SALTO 

 

 TRAMPOLINE 

 

 TURNEN 

 

 VLOER 

 

 WEDSTRIJD 

 

 ZWEEFSTAND  

  

Stukje van de leden 

Hoi ik ben Mees ik ben 7 jaar en zit op jongens-turnen. 

Ik vind het leuk. Tijdens de les gaan we op de rekstok; de ringen en 

doen we oefeningen op de mat. Ook doen we oefeningen op de 

trampoline en de brug. Het leukste vind ik de brug en de ringen. De 

vouwhang op de ringen kan ik al goed.  

Als ik ga turnen heb ik een turnpakje aan. Thuis oefen ik de radslag en 

de handstand. Aan het einde van de les doen we een spelletje, dat vind 

ik wel leuk. Turnen is top!  

Groetjes Mees Teerlink 



Turngala 

Hoi ik ben Anouk, en ik ging 10 november naar den Bosch. Omdat ik 

samen met papa naar een turngala ben geweest. Ik zag daar Casimir 

Schmidt -Sanna Veerman - Bart Duurlo - Frank Rijken – Bram Louwije 

– Acro flikflak en nog veel meer andere mensen. Maar wat ze daar 

deden was heel mooi en sierlijk en we konden ook turnpakjes kijken en 

kopen en wokkels kon je kopen en ja en je kan ook van dat poeder 

kopen die je op de brug legger gebruikt en Acro flikflak ging als 

eerste en die deden ook met lichtjes. 

Anouk Brinkhuis 

 

 
Turngala Den Bosch   " Rise en Shine" 

Eindelijk was het zover ik mocht samen met mijn moeder en nog vele 

andere naar het turngala in Den Bosch. Om half zes verzamelen en 

na ruim een uur rijden waren we er eindelijk. 

We gingen eerst met de turnsters Maartje Wurkum en Mara 

Titarsolej op de foto. 

Daarna gingen we even rondkijken en om acht uur begon het progamma. 

Eerst kwamen er mensen met allerlei lichtjes op hun turnpak en die 

gaven een mooi acrobatische show weg. Dat was zeer leuk.Toen 

kwamen de mannen turners op het podium wel jammer dat Epke 

Zonderland er niet was en natuurlijk de zusjes Wevers. We hebben 

meegedaan met een Yell wedstrijd en wij als t Peeske hebben 

gewonnen. 



Ook kregen we O'G3NE te horen en konden ook nog naar 

een goochelaar kijken. 

Naar ruim twee uur was het afgelopen en toen snel handtekeningen 

verzamelen. Ik had er een van Sanne Veerman, Maddie Timmers en nog 

een van Casinir Schimdt.Voor mij was het de eerste keer. Ik vond het 

heel leuk. 

Nikki van Doorn 

  



Wisten jullie dat?: 

- Riny Reuling na vele jaren lesgeven aan de dames recreatief is 

gestopt. Wij bedanken haar voor de leuke lessen!  

-  Wij gelukkig een vervanger hebben gevonden. Henk Boerstal 

verzorgt nu deze les aan de dames 60+ op maandagochtend van 

08.30 uur tot 09.30 uur. De dames van deze groep zijn heel blij 

met de lessen van Henk. Nieuwe leden zijn overigens altijd 

welkom! 

- Dit jaar weer een grote uitvoering op de planning staat. 

- De uitvoering op 2 en 3 november zal zijn. Zet deze data dus in 

jullie agenda! 

- Ellen Heuveling gestopt is binnen ons bestuur. Wij bedanken 

Ellen hartelijk voor haar inzet bij de vereniging! 

-  Miranda afgelopen jaar 50 jaar is geworden.  

- Iedereen altijd een 

verhaaltjes, tekeningen of 

leuke raadsels/moppen, 

foto’s mag inleveren voor 

het nieuwe clubblad. Je mag 

het mailen naar 

miranda.gym@live.nl 

- Zonder verhaaltjes van jullie 

wij geen clubblad kunnen 

maken en dat zou erg 

jammer zijn 



Telefoonnummers leiding 

Miranda Scholten Hoofdleidster en  Tel: 0314-680278 

Elzenerf 7  trainster junioren, E-mail: miranda.gym@live.nl 

7031 XA Wehl   jeugdbestuur   

Meike Beekhuizen Trainster selectie  Mobiel: 06-57083090 

Vinkstraat 5  en junioren  E-mail: mh.beekhuizen@gmail.com 

6921 KJ Duiven      

Larissa de Ruiter Trainster selectie, Tel: 0314-662322 

De Hangaarts 3,  ouder-kind en senioren Mobiel: 06-48342994 

7041 GM ’s-Heerenberg    E-mail: larissaderuiter@kpnmail.nl 

Gabriëlle Klompenhouwer  Trainster selectie Mobiel: 06-23460880 

Ulftseweg 66     E-mail: gabrielle-92@hotmail.com 

7064 BE Silvolde 

Rick Pollmann  Trainer junioren  Mobiel: 06-15588457 

Liemersweg 32     E-mail: rickpollmann@hotmail.com 

6942 HS Didam 

Inge Gerritsen  Trainster junioren Mobiel: 06-30367828 

Polmanstraat 1                 E-mail: inge.gerritsen@hotmail.com 

7037 CZ Beek 

Henk Boerstal  Trainer senioren   

 

mailto:miranda.gym@live.nl
mailto:mh.beekhuizen@gmail.com

