
Voorwoord van de redactie en de voorzitter 

Beste Clubgenoten, 

Voor u ligt alweer boekje nummer 26, augustus 2017. 

Voor het eerst komt dit clubblad uit in augustus. Hiervoor is gekozen 

zodat alle activiteiten aan het einde van het seizoen in het clubblad 

gezet konden worden. En wat voor een activiteiten waren dat! 

Begin juni hebben de kleuters van de basisschool OBS Montferland in 

’s-Heerenberg het Nijntje beweegprogramma afgerond. Ze mochten 

aan iedereen laten zien wat ze het afgelopen jaar hadden geleerd. 

Voor onze eigen turnsters waren er toestelkampioenschappen waarbij 

ontzettend veel van onze turnsters in de prijzen zijn gevallen. Heel 

goed gedaan dames! 

Natuurlijk hadden we ter afsluiting van het seizoen onze 

clubkampioenschappen. De clubkampioenen van 2017 zijn Juliëtte 

Tiemes en Kiki Wijnands. Van harte gefeliciteerd met jullie 

overwinning!! 

Ook hadden de meiden van groep 7-8 en het Voortgezet onderwijs een 

optreden bij ‘Ons Dorp Live’, welke erg goed is gegaan. Ten slotte zijn 

de jongens en meiden van Sport en Spel op een gymuitje geweest. Van 

horen zeggen was deze dag erg geslaagd. 

Als laatste willen we alle leden en alle sponsoren bedanken voor de 

mooie bijdragen aan dit clubblad. Hopelijk wordt het weer een mooi en 

sportief seizoen! 

De redactie: 

Henk Horst, Miranda Scholten, Maaike Horst 



  Even voorstellen… Monique Bosman              

Kun je iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Monique Bosman, 46 jaar en ben 

geboren in Loerbeek. In 1998 ben                                                       

ik samen met Harmen in Beek komen wonen. 

Inmiddels 16 jaar getrouwd                                                      

en hebben wij een dochter van 11 (Sanne) en 

een zoon van 7 (Koen).                                                            

We hebben ook wat dieren: een kip, twee 

geiten en een geweldige hond. Binnenkort ook nog een konijn. Ik werk 

als administratief medewerkster bij Happy House, een bedrijf dat 

producten ontwerpt en maakt voor honden en katten. 

Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen? 

Zoals er al veel bij de vereniging zijn gekomen: Via Miranda! 

Tja, je hebt een zus die erg actief is binnen de vereniging en die 

vertelt je dan eerst heel voorzichtig dat er eigenlijk nog iemand wordt 

gezocht die wil notuleren. Na een poosje zegt ze dat ze dit echt iets 

voor mij vindt.... Tja, dan zeg je geen nee toch? Een leuke, gezellige en 

actieve vereniging in Beek en zo blijf je betrokken bij Beek. Toen ik 

pas begon als notuliste werkte ik nog fulltime en had ik nog geen 

kinderen. Dan mis je toch een beetje het sociale leven binnen Beek. 

Inmiddels ben ik al bijna 21 jaar notuliste bij de gymvereniging. 

Wat doe je naast het notuleren voor onze vereniging? 

Ik werk 24 uur en ik ben natuurlijk ook moeder. Dan ben je natuurlijk 

chauffeur, kok, poetsvrouw, verpleegster, planner, .... (ha,ha,ha!). 

 



Ik sport 1 x in de week en ga 1 x in de week met onze hond naar 

hondentraining (inmiddels al met de D-training bezig). 

Wat zijn je hobby’s? 

Ik ga graag met onze hond naar hondentraining. Zolang onze hond en ik 

hier plezier in hebben blijven we dit doen (en dat is waarschijnlijk nog 

heel lang!). Samen met ons gezin (en hond) wandelen in het Beekse bos 

vind ik ook heerlijk en dan lopen we zo 2 uur. Heerlijk! En als het wat 

minder actief is, ga ik graag naar de film. 

Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 

CHOCOLADE!  Oh ja, en een reis naar Amerika met man en kinderen! 

Foto’s 

 

 

 

Acrogym met groep 7-8 
  



Ons Dorp Live 

Ik ben Jennifer de Haas uit de Voortgezet Onderwijs-groep en op 

zaterdag 17 juni hadden wij ons optreden bij ‘Ons Dorp Live’. We 

moesten om 17.45 uur aanwezig zijn in de sporthal, waar we ons haar 

en make-up hebben gedaan. 

Ons eerste optreden was de trampoline met de trommel. Dit optreden 

begon om 19.30 uur. Dit vond ik zelf het moeilijkste optreden, omdat 

dit het eerste optreden was en de trommel was eerst niet stevig 

genoeg om op te springen, dus het was wel eng. 

We hebben alle optredens samen gedaan met groep 7/8, behalve het 

doek, dit hebben we apart gedaan. 

Het tweede optreden 

was het optreden met 

het doek van groep 7/8. 

Het derde optreden was 

het acrogym. Ik vond dat 

dit optreden het minst 

goed ging, omdat we dit 

het minst geoefend 

hadden en we kwamen 

niet helemaal uit met de muziek. 

Het laatste optreden was ons optreden met het doek. Dit vond ik het 

leukste om te doen en het ging echt heel goed. 

Veel liefs, 

Jennifer de Haas 



Gymuitje Sport & Spel 

Op vrijdagavond 7 juli hadden wij het uitje van Sport & Spel, 

georganiseerd door Inge. 

We verzamelden om 18u bij de sporthal. Het eerste groepje mocht 

meteen op pad en beginnen aan de fotospeurtocht. De twee andere 

groepjes gingen eerst nog even een spelletje doen. 

Wij waren groepje 2. Na een paar minuten mochten wij ook beginnen. 

We moesten aan de foto's zien waar we naartoe moesten en onderweg 

ook nog opdrachtjes doen. Dit vonden we allemaal heel leuk om te 

doen, en we renden dan ook van opdracht naar opdracht. Het was wel 

heel warm, maar gelukkig hadden we drinken meegekregen. 

De speurtocht eindigde bij het huis van Inge. Daar mochten we even 

uitrusten en kregen we een zakje chips. Toen was er nog een opdracht. 

We moesten allerlei verstopte spullen zoeken en op een groot zeil bij 

het juiste getekende voorwerp leggen. Sommige waren best pittig! 

Daarna zijn we met zijn allen teruggelopen naar de sporthal. Het was 

een leuk uitje! 

Onno en zijn moeder 

 

  



Clubkampioenen 2017 

Mijn eerste prijs van turnen! 

Zaterdag 17 juni 2017 waren de clubkampioenschappen van turnen.  

Ik had heel veel spanning, maar toen ik begon dacht ik: dit vind ik leuk! 

We begonnen met de warming up en daarna de balk. Toen vloer, sprong 

en brug. Toen het klaar was gingen ze opruimen en mochten wij even 

spelen. 

Daarna was de prijsuitreiking. Eerst waren de kleine kinderen en 

daarna de grote. Ik kon niet wachten... 

Een paar meisjes stonden op het blok. Toen hoorde ik mijn naam en 

was ik eerste: Jippieee!!! 😊 Alle meisjes die eerste waren moesten 

naar voren komen. Nu wordt het spannend wie de 

clubkampioen was. 

Iedereen was stil. Juliette! riep iemand omdat ik 

gewonnen had!  

Ohhh riep ik! Ik kreeg twee bekers 🏆 

Eén mocht ik houden en de andere mocht ik een jaar. 

Daar komt mijn naam op te staan. Ik was zo blij! Ik 

mocht alleen op het blok en kreeg ook nog een 

medaille.  

We gingen nog een paar foto's maken. Toen was het 

afgelopen. Dit is mijn geluksdag!! 💝 

Juliëtte Tiemes 

 



De clubkampioenschappen zijn altijd heel erg gezellig, omdat je met 

iedereen bij elkaar in de wedstrijd zit.  

Het is heel leuk om elkaar aan te moedigen en om te zien wat iedereen 

de afgelopen tijd allemaal geleerd heeft.  

De wedstrijd ging voor mijn gevoel heel snel, misschien wel omdat het 

zo gezellig was :) Ik heb zelf nu al 9 of 10 keer meegedaan aan de 

clubkampioenschappen en elk jaar blijft het leuk. Mijn wedstrijd ging 

heel erg goed, alleen hier en daar wat kleine foutjes. De wedstrijd 

ging bij iedereen heel erg goed, dus ik had er niet zo veel van 

verwacht. Daarom was het een superleuke verrassing dat ik 

clubkampioen 2017 werd! 

 

Kiki Wijnands 

  



Mijn trainer & ik 

Lid:           Melle Keurentjes 

Trainer:     Rick Pollmann 

 

Sport en Spel 

Vrijdagavond van 18:00 tot 19:00 

Hoe lang trainen jullie al samen? 

Ik denk 2 jaar, ik begon met sport 

en spel toen ik in groep 3 kwam en 

ga nu naar groep 5. Daarvoor was ik 

bij de gymgroep van juf Anneke. 

Wat voor een band is er tussen 

jullie? 

Een goede band, we kunnen het erg goed met elkaar vinden. 

Wat is er leuk aan Rick? 

Hij is grappig en hij zorgt ervoor dat we veel verschillende sporten doen, dat 

is erg leuk. 

Wat zijn de sterkste kwaliteiten van Rick? 

Hij helpt iemand heel erg snel, hij houdt ons goed in de gaten, ook als 

wij stiekem wat ondeugend zijn ;-). 

 

Wat is het leukste wat je bij Rick in de les hebt gedaan? 

We doen heel veel leuke dingen, maar het leukste vond ik een soort 

hockey. 

Groetjes MELLE 
 

 

 



Toestelkampioenschappen 11 juni 2017 

Als afsluiting van het wedstrijdseizoen, hadden de selectiemeiden 

vanaf Jeugd 1 (4de en 5de divisie) de toestelkampioenschappen in Ede. 

Dit is een wedstrijd waarbij je op elk toestel in de prijzen kunt vallen, 

dus er zijn maar liefst 4 medailles in 1 wedstrijd te winnen.   

Aan deze wedstrijd deden 13 meiden mee, waarvan er 10 in de prijzen 

zijn gevallen. Op het onderdeel sprong haalden de meiden maar liefst 

7 medailles, op de balk en de brug haalden ze 4 medailles. 

Op de foto staan alle winnaressen: van links naar rechts, Sarah Kok, 

Rachel Eugelink, Kirsten Scholten, Michelle Firing, Kyra Derksen, 

Nienke Maandag, Kiki Wijnands, Jorieke Amting, Tanja van Haeren en 

Luna Neijenhuis.        

Julianne Rosendahl, Nikki Berntsen en Noa Lijbers lieten veel 

vooruitgang zien, maar vielen helaas net niet in de prijzen.  

   



Nijntje beweegdiploma 

Ook dit jaar was er voor de peuters en kleuters het Nijntje 

beweegdiploma. De 21 bewegingsoefeningen worden op een speelse 

manier aangeboden. Zo oefenen de kinderen het gericht schieten van 

een bal ter voorbereiding op voetbal. Ook het vangen van een bal is 

weer handig als je b.v. gaat volleyballen, enz. Op deze manier krijgen 

de kinderen meer zelfvertrouwen en leren hun lichaam beter kennen. 

Ook een eventuele motorische achterstand wordt zo op vroege 

leeftijd al ontdekt. 

Vrijdag 9 juni hebben de kleuters van basisschool OBS Montferland 

uit ’s-Heerenberg het beweegprogramma afgerond. Dit gebeurde in de 

sporthal in Beek. 

Aan het eind van de middag mochten de peuters en kleuters van onze 

vereniging laten zien wat ze afgelopen jaar hadden geleerd. Natuurlijk 

was er veel publiek aanwezig. De kinderen deden goed hun best, zo 

kreeg iedereen aan het eind een mooi diploma uitgereikt. 

Het was een geslaagde dag voor onze toppers! 

 

 



Contributie 2017 

    Basiscontributie Bondsbijdrage 
Afschrijving  

per maand 

Junioren 
t/m 15 

jaar 
€9,30 €2,08 €11,38 

Senioren 
16 t/m 59 

jaar 
€11,25 €2,54 €13,79 

Senioren 
Vanaf 60 

jaar 
€9,30 €2,54 €11,84 

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


Foto’s 

Bovenstaande foto’s zijn van de recreantenwedstrijd in Warnsveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larissa doet heel fanatiek mee met de dames Keepfit-groep 



Enquête turnsters 6e divisie 

1. Wat vind jij het leukste bij de selectielessen? 

Laura:  Naar de hoge ligger springen op brug en ophurken 

Sanne:  Salto van de balk af doen 

Alyssa: Sprong 

Levi:  Salto 

Romy:  Overslag 

Jenske: Overslag met blok 

 

 

2. Wat is jouw favoriete toestel en wat vind jij het leukste 

onderdeel op dat toestel? 

Laura:  Ophurken op brug 

Sanne:  Sprong want daar ben ik het beste in 

Alyssa: Overslag op vloer 

Levi:  Brug 

Romy:  Sprong 

Jenske: Overslag op vloer 

 

 

3. Ben je zenuwachtig voor de wedstrijden? 

Laura:  Ja 

Sanne:  Nee, totaal niet 

Alyssa: Ja 

Levi:  Ja 

Romy:  Ja 

Jenske: Heel soms maar niet heel erg dan 

 

  



 

4. Wat is jouw doel om te leren bij de selectie? 

Laura:  Flik-flak leren 

Sanne:  In de 5e divisie komen 

 

Alyssa: De overslag 

Levi:  Om beter te worden 

Romy:  Salto van balk 

Jenske: Om beter te worden 

 

 

5. Op welk toestel zou jij nog iets willen verbeteren? 

Laura:  Brug, ophurken 

Sanne:  Brug 

Alyssa: Balk, zweefstand, assemblé 

Levi:  Zweefstand op balk 

Romy:  Tegenspreiden uit steun op brug 

Jenske: Zwaaien aan de brug 

 

 

6. Wat is jouw wens binnen onze vereniging? 

Laura:  Een klimdoek 

Sanne:  Zelf een oefening bedenken 

Alyssa: Een Airtrack 

Levi:  Een schuimbak om in te springen 

Romy:  Een schuimbak 

Jenske: Een schuimbak 

 

 

  



Ingezonden door leden 

Rick en Kyano vierden samen 

hun verjaardagen bij Sport 

en Spel 

 

 

Ook met warm weer zijn de dames van de 

Keepfit-groep actief!  



Vakantierooster/bijzondere data 

Herfstvakantie  16 t/m 22 oktober 

Uitvoering   28 en 29 oktober 

Sinterklaasfeest  vrijdag 1 of zaterdag 2 december 

Kerstvakantie  23 december t/m 5 januari 2018 

Wijzigingen voorbehouden 

Lesrooster 2017- 2018 

Dag:  Tijd:  Groep:    Leiding 

Maandag 16.00-18.00 Selectie    Meike/Larissa 

Dinsdag  16.00-18.00 Selectie    Gabriëlle/Larissa 

Dinsdag  18.00-20.00 Selectie    Gabriëlle/Larissa 

Woensdag 08.30-09.30 Dames recreatief  Riny 

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   Larissa 

     Mariaschool ’s-Heerenberg  

Vrijdag  09.45-10.45 Ouder/Kind gym   Larissa 

     Mariaschool ’s-Heerenberg 

     



Vrijdag  18.00-19.00 Sport & Spel v.a. groep 3  Rick 

     jongens en meisjes 

Vrijdag  18.00-19.00 Springgroep 1   Larissa 

Vrijdag  19.00-20.00 Springgroep 2   Larissa 

Zaterdag 08.45-09.45 Peuters & groep 1 + 2 basisschool Rick 

Zaterdag 10.00-11.00 Groep 3 basisschool  Meike 

Zaterdag 10.00-11.00 Groep 4 + 5 basisschool  Miranda 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 5 + 6 basisschool  Meike 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 7 basisschool  Miranda 

Zaterdag 12.00-13.00 Groep 8 basisschool  Meike 

Zaterdag 12.00-13.00 Groep Voortgezet onderwijs Miranda 

Voor de selectie worden kinderen uitgenodigd.           Wijzigingen voorbehouden. 

Vraag 

Wie is deze brandweervrouw in 

opleiding? Voor het antwoord zie de 

rubriek ‘Wist je dat…?’ 

  



Wist je dat…? 

• Tamara de uitgerekende datum voorbij is (op moment 

van drukken van het clubblad). Verdere info volgt in 

het volgende clubblad 

• Ook Gabriëlle zwanger is. 

• Wij hen beiden nog een goede zwangerschap wensen. 

• Nicky, de kleuterjuf, ons heeft verlaten. Ze heeft een 

studie, werk en veel vrijwilligersbaantjes. Hierdoor 

moest ze helaas keuzes maken. 

• Wij Nicky veel succes wensen met al haar bezigheden. 

• Marlon en Samantha geslaagd zijn voor de 

assistentencursus van de KNGU. 

Gefeliciteerd dames!! 

• Inge gestart is met de opleiding Gymnastiekleider 3 

van de KNGU. 

• Inge ook gymjuf wil worden en wij haar veel succes 

wensen met de opleiding. 

• Desi en Julianne nu ook actief zijn bij de 

jeugdcommissie. Veel plezier dames, wij zijn erg blij 

met jullie. 



• Tijdens de clubkampioenschappen de kinderen per 

groepje naar een toestel gingen. Toen er omgeroepen 

werd dat groep 2 naar de brug ging, zei 1 jongetje uit 

het publiek dat hij ook in groep 2 zat en na de 

zomervakantie naar groep 3 gaat. 😉 

• De brandweervrouw op de foto Inge is. Dit vanwege 

een BHV-cursus. 

• Er dit jaar weer een geweldige uitvoering op het 

programma staat 28 en 29 oktober met als thema 

“Winkelcentrum ’t Peeske”. 

• Alle kinderen beide dagen optreden met de uitvoering 

• Er tijdens de uitvoering 40 vrijwilligers per show 

actief zijn. 

• Wij 2 shows per dag hebben. 

• Dit altijd erg gezellig is met z’n allen. 

• Er mooie foto’s te vinden zijn op onze Facebookpagina: 

Gymnastiekvereniging ‘t Peeske. Deze kun je ook via 

onze website openen. 

• Wij iedereen een sportief en gezellig seizoen 

toewensen. 

 

 



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  Tel: 0316-264074 

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: larissa-sander@kpnmail.nl 

Riny Reuling  Trainster senioren Tel: 0314-684425 

v. Barneveldlaan 37     

7031 ZK Wehl 

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 
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