
Voorwoord van de redactie 

Hallo clubgenoten, 

Voor jullie ligt alweer boekje nummer 31, februari/maart 2020. 

Een nieuw jaar en een nieuw decennium zijn van start gegaan. Maar we 

zijn daarnaast ook gewoon halverwege ons seizoen.  

We hebben dit seizoen al veel leuke activiteiten voorbij zien komen. 

Zo hebben we afgelopen november onze uitvoering gehad. Het thema 

was Tijdmachine en wat was het weer een succes! Er zijn veel mooie, 

knappe en grappige optredens geweest. Onze leden hebben het heel 

goed gedaan en daarnaast hebben ze er ook leuke stukjes over 

geschreven voor in dit clubblad. 

Ook hebben we een wissel gehad qua leiding. Meike en Maaike zijn 

gestopt met lesgeven, maar hiervoor in de plaats is Daniëlle gekomen. 

We heten haar hierbij van harte welkom bij onze vereniging.   

Dan even een korte blik op de toekomst. Als vereniging organiseren we 

samen met andere verenigingen op zaterdag 4 april een feest ter ere 

van 75 jaar Vrijheid in Beek en Loerbeek. Graag willen wij samen met 

jullie dit feest vieren. Verdere details zullen later bekend gemaakt 

worden. 

Wederom alle leden en sponsoren bedankt voor jullie bijdrage aan dit 

clubblad. Zonder jullie zouden wij geen clubblad kunnen uitgeven. 

Veel leesplezier gewenst! 

De redactie: 

Henk Horst, Miranda Scholten, Maaike Horst  



  Even voorstellen… Daniëlle Wink  

1. Kan je iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Daniëlle, 30 jaar en woon in Doetinchem samen met mijn 

vriend en onze dochter. Onze tweede dochter kan ieder moment 

geboren worden. Ook hebben we thuis 2 honden en nog een kat. 

Dus een vol, maar gezellig huis.  

 

 

 

 

 

 

2. Heb je zelf ook geturnd? 

Ik heb zelf jaren geturnd. Moest helaas stoppen na een ongeluk, 

omdat ik volgens de artsen mijn arm nooit meer zou kunnen 

strekken. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen en ben ik op 

mijn 13e begonnen als assistent met lesgeven om toch wat te 

blijven doen. 



3. Hoe ben je bij onze vereniging gekomen? 

Via een bericht op Facebook. Larissa gaf een reactie en toen 

kwam ik bij Beek terecht. 

4. Wat vind je tot nu het leukste aan onze vereniging? 

Het hechte team. Je staat er nooit alleen voor. 

5. Heb je nog goede voornemens voor dit nieuwe jaar? 

Een goede bevalling natuurlijk haha en erna genieten van onze 2 

meiden en weer fit worden. 

 

Daniëlle geeft onder andere les aan de Peuter-/Kleutergroep. En 

daar kwamen eind november twee Pieten langs. Dat was een leuke 

les! 
  



Stukjes van de leden 

Hallo allemaal, 

Wij zijn de zusjes Anne en Iza. Wij hebben een tekening gemaakt 

over de show. Na weken van oefenen en trainen was het 2 en 3 

november dan eindelijk zover!! Wij mochten aan iedereen onze show 

laten zien! ‘s Middags met mama mee richting de gymzaal om onze 

haren en schmink te doen en daarna kijken naar alle prachtige 

optredens van de andere groepen. 

Wij waren de eerste groep na de pauze, dus nog even een paar leuke 

prijzen winnen en toen waren wij aan de beurt. De lichten gingen uit, 

de muziek ging aan en wij kwamen op als echte prinsessen. Het was 

heerlijk om te springen, koprollen te maken en over de balk te lopen. 

Voor we het wisten was ons optreden voorbij. Gelukkig mochten we de 

volgende dag nog een keer 🙂. 

Wij vonden het erg leuk en gezellig!! 

Groetjes Anne en Iza Bosman 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De uitvoering was heel leuk. 

Er ging ook iets mis, want ik zat nog niet klaar en ze gingen al een 

koprol maken. Dus ik maar gauw een koprol maken. 

De cowgirls vond ik het leukst. 

Mama en papa zaten te kijken. 

Ik vond het erg gezellig. 

 

Lieke Voortjes 8 jaar 

 

De Uitvoering 

Wij waren de robots. We hebben vaak geoefend. Tijdens de show 

hadden we zwarte T-shirts en zwarte leggings met zilveren strepen er 

op aan. We waren als half robot, half mens geschminkt. Aan het begin 

van  onze show dansten we en leuke robotdans. Wij turnden aan de 

brug en op een lange rij van maten en trampolines. 

De uitvoering was heel leuk !!! 

Groetjes Julia Naaijer 



De Uitvoering 

Deze keer hebben we met zijn vieren meegedaan aan de uitvoering op 

zaterdagavond en zondagmiddag. Laura heeft meegedaan aan het 

optreden met de onderzoekers (VO) en Egypte (Selectie 3). Pieter en 

Julian hebben geturnt als oermannen uit de prehistorie (jongens 

turnen). En ik ging terug in de tied met de keep-fit groep. 

Nu komen de kinderen aan het woord... 

Pieter: 

Ik vond het leuk om mee te doen aan de 

uitvoering.  Ik kon de brug en vloer 

oefening laten zien aan veel mensen. Ik 

heb laten zien wat ik heb geleerd. Oma’s 

werden baby’s, daar moest ik erg om 

lachen. 

Julian: 

De sprong vond ik het leukste om te 

doen. Het optreden van de groep van mamma vond ik ook heel leuk. 

Laura: 

Ik vond ons optreden erg leuk. Vooral de pyramide op het eind. De 

andere optredens gingen ook erg goed. 

En nu ik weer... 

Wat een complimenten van de kinderen. Ik ga er bijna van blozen. Wij 

hebben ook veel gelachen bij het oefenen van ons optreden. Maar ik 

heb het meest genoten van de optredens van de kinderen.  



Elk optreden was bijzonder om te zien. Ze hebben zoveel geleerd en 

er allemaal samen een indrukwekkende show van gemaakt. 

Bedankt kinderen, docenten, bestuur en alle vrijwilligers voor de mooie 

show! 

Nancy Schasfoort  

 

Namens de vereniging bedanken wij alle vrijwilligers die geholpen 

hebben bij de uitvoering. Zonder jullie hadden we dit niet voor elkaar 

kunnen krijgen. Super bedankt! 

 
 
 
 
  
 
  



Contributie 2019-2020 

    Basiscontributie Bondsbijdrage 
Afschrijving  

per maand 

Junioren t/m 15 jaar € 10,20 € 2,25 € 12,45 

Senioren 
16 t/m 59 

jaar 
€ 12,30 € 2,80 € 15,10 

Senioren 
Vanaf 60 

jaar 
€ 10,20 € 2,80 € 13,00 

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 

Pasen    10 t/m 13 april 

Meivakantie   27 april t/m 5 mei 

Hemelvaartsweekend 21 t/m 24 mei 

Pinksteren   31 mei en 1 juni 

Zomervakantie  20 juli t/m 30 augustus 

 

Wijzigingen voorbehouden 

Lesrooster 2019- 2020 

Dag:  Tijd:  Groep:    Leiding: 

Maandag 08.30-09.30 Dames recreatief  Henk 

Dinsdag  15.00-16.30 Selectie    Gabriëlle/Larissa 

Dinsdag  16.30-18.00 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 15.00-16.30 Selectie    Gabriëlle/Larissa 

Donderdag 16.30-18.00 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 v.a. groep 3 jongens/meisjes  Daniëlle 

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

Zaterdag 09.45-10.45 Groep 3 basisschool  Miranda 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 4/5 basisschool  Miranda 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 6/7/8 basisschool  Inge/Daniëlle 

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. 

 Een mooie tekening gemaakt door Noa Klop 



Ontwerp je eigen turnpakje! 

 

  



Stukje van Galja 

 

  



Uitvoering 2019 – Dames Keepfit 

 

Thema: De tijdmachine 

Na de zomervakantie gingen wij ons beraden over ons optreden bij de 

uitvoering van 2019. Er kwamen verschillende ideeën voorbij en wij 

waren het er allemaal over eens dat “humor” tot nu toe iedere keer 

ons sterkste punt in het optreden was. 

Juf Larissa opperde terug te gaan in de tijd: van oud omaatje naar 

moeder naar tiener naar baby’tje en vervolgens weer terug……… Dat 

leek ons wel wat       èn juf Larissa werd onze moeder! 

Vervolgens zochten we bij iedere tijdsspanne een bijpassend muziekje 

en een outfit. We besloten alle outfits over elkaar aan te trekken, 

zodat we tussendoor alleen iets hoefde uit te trekken en iets toe te 

voegen. Het optreden op zich hielden we simpel, de meeste moeite 

bleken we te hebben met het korte tijd van gedaante te verwisselen 

èn onze lachspieren in bedwang te houden. En dat vier keer in één 

optreden! 

Eindelijk was het zover, op de zaterdagavond ons eerste optreden. Al 

bij onze opkomst hadden we de lachers op de hand. We hadden twee 

dikke matten recht overeind tegen twee kasten gezet met een opening 

ertussen. Bij het laatste gedeelte van de show zou Larissa daar 

bovenop gaan zitten… het hele optreden ging gelukkig zoals we 

bedacht hadden, zelfs met de tijd kwamen we goed uit!  

 

 



Larissa had één van de hele grote zachte ballen voor zich en een deken 

er omheen gedrapeerd. Door alle inspanning viel die bal op een gegeven 

moment op de grond…..dat was een klein smetje op het optreden, maar 

vooral hilarisch. 

Na het optreden kregen we allemaal nog een zakje chips en een pakje 

drinken: héérlijk!  

Ppfff…dat hebben we weer gehad voor twee jaar!  

 

 

 

 

  



Onze 4e divisie-turnsters 

 

  



Eerste voorronde 5e divisie 

Het is weer zover ook het wedstrijdseizoen voor de 5e divisie is weer 

begonnen. Zondag 12 januari hadden we de eerste voorronde. Ik moest 

om half 2 aanwezig zijn, en om 2 uur warming-up.  

 

We begonnen de wedstrijd op brug. Brug ging heel erg goed! Daarna 

gingen we naar balk dat ging ook erg goed. Het derde onderdeel was 

vloer. In de inturntijd lukte de salto ook niet de hele tijd maar ik 

moest wel salto doen in mijn vloeroefening. Dus ik heb salto gedaan in 

mijn vloeroefening, alleen ben ik helaas gevallen.  

Het laatste onderdeel was sprong. Sprong is normaal mijn beste 

onderdeel alleen deze dag niet.... Ik moest mijn wedstrijdsprong doen 

en toen ben ik alweer gevallen.  

 

De wedstrijd was afgelopen na de prijsuitreiking (wat dus niet meer zo 

spannend was). Na de wedstrijd zijn we met z’n allen naar de Mac 

geweest. Daar gaan we namelijk na iedere laatste wedstrijd (van die 

dag) naartoe. Dus dan natuurlijk ook na deze wedstrijd! Het was een 

erg gezellige dag! 

 

Nienke Maandag 

  



Fotocollage de Uitvoering 
 

 

  



Stukje van de leden 

 

Hallo allemaal. 

Op zaterdag 30 november zijn we met onze turngroepen naar 

Duiven wezen turnen. 

Na 1 uur turnen hebben we ook afscheid genomen van onze 

trainster Meike. Als cadeau hebben we een klets/ vraag pot 

gemaakt voor haar. 

En hebben we nog een handdoek met het logo van `t Peeske er 

op geborduurd overhandigt.  

We hebben veel van Meike geleerd en vinden het erg jammer dat 

ze weg is gegaan. 

Meike nogmaals bedankt voor alles. 

Daarna zijn we naar Beek gereden. En hebben daar met ons allen 

bij de Byvanck heerlijk gegourmet.  

Voor diegene die de inkopen hebben gedaan en alles verder 

hebben geregeld willen we zeggen: Het was top!! 

 

 

 

 

 

 

 



Daarna hebben we voor Sinterklaas het dobbelspel gespeeld. We 

moesten allemaal voor 1 euro een cadeautje kopen. 

We hebben veel plezier gehad en het was weer super gezellig 

met ons allen. En we hopen dan ook dat we dit in het nieuwe jaar 

nog eens gaan doen. 

Dames bedankt voor de gezelligheid. 

 

Groetjes Anouk Jansen en Anouk Kraan. 

  



Telefoonnummers leiding 

Miranda Scholten Hoofdleidster en  Tel: 0314-680278 

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

    jeugdbestuur      

 

Larissa de Ruiter Trainster selectie, Tel: 0314-662322 

   ouder-kind en senioren Mobiel: 06-48342994 

      E-mail: larissaderuiter@kpnmail.nl 

 

Gabriëlle Klompenhouwer  Trainster selectie Mobiel: 06-23460880 

      E-mail: gabrielle-92@hotmail.com 

 

Rick Pollmann  Trainer junioren  Mobiel: 06-15588457 

      E-mail: rickpollmann@hotmail.com 

 

Inge Gerritsen  Trainster junioren Mobiel: 06-30367828 

                  E-mail: inge.gerritsen@hotmail.com 

 

Daniëlle Wink  Trainster junioren Mobiel: 06-21948001 

      E-mail: danielle_wink@hotmail.com 

 

Henk Boerstal  Trainer senioren   

 

mailto:miranda.gym@live.nl

