
Voorwoord van de redactie en de voorzitter 

Beste Clubgenoten, 

Voor u ligt alweer boekje nummer 25. 

Het einde van 2016 is al in zicht, wat betekent dat dit turnseizoen 

alweer op de helft is. Maar wat hebben we dit halve jaar al veel gedaan 

en veel meegemaakt. 

Allereerst hebben we half september ons Olympisch kamp gehad. Het 

waren weer drie dagen vol energie, spelletjes, vrolijkheid en 

gezelligheid. Alle kinderen, maar ook de leiding en vrijwilligers kunnen 

terugkijken op een zeer geslaagd kamp! 

Na het succes van vorig seizoen, hebben we dit jaar weer een 

springdisco georganiseerd. Zoals te lezen valt in dit clubblad, was ook 

deze editie een groot succes. 

Ook zijn we dit jaar naar Den Bosch geweest voor het turngala. Daar 

hebben we veel bekende turners gezien, waaronder Olympisch 

kampioen Sanne Wevers, en was er zelfs tijd voor een handtekening en 

een foto. 

Ook al is het jubileumjaar van onze vereniging al afgesloten, dit 

clubblad heeft ook een klein jubileum: het bestaat namelijk alweer 

12,5 jaar. Het is telkens weer een plezier om te maken, maar dit doen 

we uiteraard niet alleen. We willen alle leden en alle sponsoren 

bedanken voor de mooie bijdragen aan dit clubblad. Als laatste wensen 

we u fijne feestdagen en een sportief en gezond 2017 toe! 

De redactie: 

Henk Horst, Miranda Scholten, Maaike Horst 



  Even voorstellen… Nicky Greven  

Kun je iets over jezelf vertellen?   

Ik ben Nicky Greven, 25 jaar en 

woonachtig in Doesburg. Die laatste 

twee zijn niet meer voor lang, in 

december word ik namelijk 26 én ga ik 

verhuizen naar Hummelo. Ik woon al 

best lang samen met de leukste man 

van de wereld, Sander. Hij is lief, 

grappig en ontzettend knap! Sinds het 

begin van dit seizoen geef ik les aan de kleuters. Het zijn echte 

grappigerds, ik ben fan van hen allemaal! 

Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen? 

Via via leerde ik Anneke kennen, de vorige kleutertrainster. Zij heeft 

me laten zien hoe het allemaal bij ’t Peeske werkte en zo ben ik les 

komen geven. Naast dat ik les geef bij ’t Peeske, geef ik ook les bij de 

Sperwer in Hoog Keppel en Thuve in Duiven. Bij de Sperwer ben ik 

verantwoordelijk voor de recreanten, de peuters en de kleuters en de 

volwassen. Bovendien ga ik vaak met de meisjes mee naar de 

wedstrijden. Bij Thuve geef ik de peuters en kleuters les.  

Hoe lang heb je zelf geturnd? 

Ik heb zelf niet heel lang geturnd, tot m’n twaalfde maar. Omdat ik 

ook wedstrijden zwom, danste, trommelde, zong, 2x in de week ging 

oppassen en ook nog af en toe naar school moest (:P), moest ik van mijn 

moeder wat keuzes gaan maken. Ik vond het ontzettend jammer, maar 

veel meisjes van mijn leeftijd stopten toen ze naar de middelbare 

school gingen.  

 



Ik ben op mijn 17e gaan studeren aan de Calo te Zwolle, een opleiding 

waarbij je docent bewegingsonderwijs wordt. Gelukkig hadden we daar 

ook 2 uur in de week turnen, dus zo kwam ik weer in aanraking met 

turnen. Ik vond het zo leuk, dat ik, naast dat ik dansles gaf bij de 

Sperwer, ook turnlessen gaan geven. Eerst was dat maar een paar uur, 

uiteindelijk werd het veel meer.  

Wat doe je naast het lesgeven? 

Naast dat ik nu nog lessen geef, ben ik in september begonnen met 

mijn universitaire master International Leisure Science, wat eigenlijk 

betekent dat ik wetenschapper word in de vrije tijd. Ik onderzoek 

welke keuzes mensen maken in tijdsbesteding, naast hun werk en 

verantwoordelijkheden.  

Daarnaast heb ik ook nog een eigen bedrijfje, Goed Snick genaamd. 

Hiermee werk ik voornamelijk als event manager, maar ik geef ook 

sportlessen en help bij sportevenementen. Een van de grootste klussen 

die ik heb met Goed Snick is het aansturen van het deco-team op de 

Zwarte Cross. Wij zorgen dat alle locaties mooi aangekleed worden.  

Wat zijn je plannen voor de kerstvakantie? 

In de kerstvakantie ga ik studeren en verhuizen. Na de vakantie heb ik 

een flinke toetsweek en we hopen rond die tijd de sleutel van ons 

nieuwe huis te krijgen!  

Ik wil jullie geweldige feestdagen wensen en een knallend nieuw jaar! 

  



Assistentencursus Samantha & Marlon 

Hallo allemaal, 

 

Wij zijn Samantha Hermsen en Marlon van den Boom. Vroeger hebben 

wij jarenlang met heel veel plezier bij de selectie van ‘t Peeske 

geturnd. Nadat we gestopt zijn, zijn we gaan assisteren binnen 

verschillende groepen. Om het assisteren te verbeteren zijn wij sinds 

september 2016 begonnen met de cursus Assistent leider niveau 2. Dit 

houdt in dat je 

9 zondagen in Zelhem een cursus volgt waarbij je leert hoe je voor een 

groep moet staan. Dit wordt daarna uitgebreid geoefend in de 

praktijklessen. Het is erg interessant om te leren hoe je het beste 

een oefening kunt uitleggen, of hoe je een bepaald element moet 

vangen.  

 

Tijdens de lessen binnen onze vereniging moeten wij de 

praktijkopdrachten toepassen. We doen dan een spel, of proberen de 

rol voorover op de balk te verbeteren. Hiervoor worden wij dan ook 

beoordeeld door onze praktijkbegeleiders. Op 11 december hebben wij 

het examen waarbij we 6 meiden meenemen en gaan lesgeven. De 

KNGU kijkt dan hoe we lesgeven, of je duidelijk praat, of je de juiste 

methodiek gebruikt en welke tips je geeft na het uitvoeren van een 

element. Uiteindelijk krijgen we een eindcijfer en hopelijk het 

officiële diploma zodat we nog lang kunnen blijven assisteren.  

  



Steun onze club in 2017!! 

Rabobank Graafschap draagt het 

verenigingsleven in hun regio een 

warm hart toe. Daarom organiseert 

zij de Rabobank Clubkas Campagne 

voor verenigingen en stichtingen.  

Er wordt een elk jaar weer een flink bedrag beschikbaar gesteld, in 

2016 was dat €50.000,00. Ook wij, Gymnastiekvereniging ’t Peeske, 

doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! 

 

Stemmen dus! 

Begin maart 2017 krijgen alle leden van de Rabobank Graafschap de 

mogelijkheid te stemmen op hun favoriete vereniging. Ze mogen ook nu 

weer 2 stemmen uitbrengen. Hoe meer stemmen hoe hoger het 

geldbedrag is dat wij ontvangen. 

 

Let op!!!  

Je kunt alleen stemmen als je lid bent van Rabobank Graafschap, 

mocht je dus mee willen stemmen moet je voor februari 2017 lid 

worden van de Rabobank (dit is gratis). 

 

Oproep aan alle leden! 

Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te 

brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Elke stem is dus 

geld waard. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden 

stemmen geven aan Gymnastiekvereniging 't Peeske tijdens deze actie. 

Kijk voor meer info onder www.rabobank.nl/graafschap 

 

Bedankt voor jouw steun!   



Olympisch Kamp 2016 

Hallo allemaal 

Vrijdag 16 september zijn we op kamp geweest. We zijn vertrokken 

vanaf Beek  naar het Olympische dorp in Lievelde. Toen we daar aan 

kwamen gingen we op zoek naar onze slaapkamer. Ik lag samen op een 

kamer met Mama, Daphne, Ninke, Silke, Isabel, Faya en Babette, dit 

was heel erg gezellig! Nadat we alles klaar hadden gemaakt om te gaan 

overnachten gingen we met zijn allen buiten spelen. Ondertussen 

zorgde de leiding voor een lekkere barbecue ik heb heel veel 

stokbrood met kruidenboter op. 

  Nadat we allemaal onze buiken rond en vol hadden gingen we 

met zijn alle een T-shirt bedrukken. Ik zat in het team België nadat 

we alles klaar hadden, gingen we het Olympische geluiden spel doen in 

het donker. Het was best spannend want  er was ook een 

scheidsrechter door hem kon je getikt worden dan moest je alle 

geluiden weer op nieuw zoeken maar als je in een cirkel zat dan mocht 

die je niet tikken. Ook was er een bonte avond. Iedereen had erg goed 

geoefend. We moesten allemaal een houtje van een bepaalde afmeting 

meenemen. We dachten allemaal wat moeten we daar mee doen? We 

gingen er een kampvuur van maken. Met zijn allen er omheen en veel 

liedjes gezongen. Tijd om naar bed te gaan was gekomen. Veel geslapen 

hebben we niet. Laat naar bed en vroeg weer wakker. 

  De volgende morgen samen ontbijten. Na het ontbijt, nadat we 

onze tassen allemaal ingepakt hadden, gingen we met onze groep 

(België) allemaal para Olympische spelletjes doen. Het spel met de 

gekke brillen op was erg leuk . Ook het spel met zijn allen een doek zo 

klein mogelijk opvouwen was leukst. Het was etenstijd. Een lekker 

broodje knakworst opeten en daarna met de groep het bos in. 



Daar hebben een spel gedaan en zijn we op de toren geklommen. Deze 

was wel erg hoog. 

  Terug in het dorp hebben we met zijn allen nog in de speeltuin 

gespeeld. En toen was het tijd om weer naar huis te gaan. Wij hebben 

het erg leuk gehad op het kamp. We zijn in Beek weer aangekomen, 

naar huis gegaan, gedoucht, naar bed en de hele zondag geluierd op de 

bank, zo moe waren we. We willen iedereen bedanken die er voor 

gezorgd hebben, dat wij met zijn allen een  geweldig kamp hebben 

gehad. 

Fleur en Jacqueline Verheij :-D:-D:-D 

 

 

 

 

 

Het is in 1 woord FANTASTISCH!!!! 

Het begon met het verzamelen en omroepen van de namen voor de 

auto`s . De sfeer begon al goed te komen met de speech en  het 

olympisch vuur die naar de accommodatie werd gebracht. Na het 

melden bij diverse `balies` mochten we onze vertrekken inspecteren 

en spulletjes uitpakken. Voordat we het wisten werd het echte 

olympisch vuur ontstoken met een heuse overdracht van verschillende 

atleten en gezang. 



De tijd vloog voorbij en nadat de honger was gestild met de bbq was 

het tijd om voor te bereiden voor de bonte avond en die was SUPER 

leuk!!! zoveel diverse liedjes en knappe dansjes en hoop zang gezien. 

Het hoogtepunt het avondspel was geweldig spannend en soms ook eng 

want ooooooh als Henk de scheidsrechter er aankwam en we niet in 

een cirkel zaten en op de hurken !!!. Na de disco was het tijd om te 

gaan daldeejen ofwel poging doen om te gaan slapen hihi. 

De volgende dag was het opstaan en ochtend gymnastieken, 

ontbijten  en de slaapkamers opruimen en spullen inpakken. 

De laatste 2 onderdelen waren zwaar ... veel spellen en echte 

competitie spirit was aanwezig en het pokemon vangen was ook 

van olympisch niveau..... Volgens Alyssa was het toppunt het avondspel 

en de bonte avond.... 

Als groepsbegeleider heb ik me uitermate fantastisch vermaakt en 

alle lof aan de organisatie die het organiseren perfect hebben 

geregeld het was super duidelijk, taken goed verdeeld en veel 

vrolijkheid en ook voor alle toppers van kinderen die toch zonder paps 

en mams op stap zijn gegaan en samen een fantastisch weekendje 

hebben gehad. De volgende keer zijn we zeker weer van de partij! En 

als begeleiding hopelijk het hele weekend!! 

Groetjes Alyssa en Caro Jansen 

Turnkamp 17 en 18 september 2016 

Ik ben Yara Loskamp uit groep 7 en ik ga een verhaal schrijven over 

turnkamp. 

We moesten eerst naar de parkeerplaats bij de turnzaal. Daar werd 

gezegd bij wie je in de auto moest. We reden naar de plek waar 

turnkamp was. Daar werd gezegd in welke kamer je moest slapen. 

 



We gingen even later eten (BBQ) en toen moesten we ons  

klaarmaken voor de bonte avond. Ik heb samen met Selina een dansje 

gedaan op muziek. Dat was super leuk!!! 

Daarna hadden we een spooktocht je mocht zelf weten of je meeging. 

Ik ging wel en het was super eng. Toen kwamen de mensen die verkleed 

waren ook nog binnen en er deed ook een nicht  van mij mee. 

En ’s morgens gingen we samen ontbijten. Daarna gingen we spelletjes 

doen dat was leuk. We hebben in de middag knakworstjes gegeten. 

En toen heeft papa ons opgehaald en hebben we iedereen naar huis 

gebracht. 

  



Clubteamwedstrijden 12 & 13 november 

Zaterdag 12 en zondag 13 november waren er clubteamwedstrijden en 

kwamen onze selectieturnsters voor het eerst in actie dit seizoen.  

We begonnen op zaterdag met onze 6e divisie meisjes. Zij komen 

allemaal uit in D3. Na enige wedstrijdzenuwen, want voor velen was dit 

hun eerste wedstrijd, gingen de oefeningen van start. Enkele kleine 

foutjes, maar nette mooie goed onthouden oefeningen werden geturnd. 

Dit resulteerde in een mooie 1e en 3e plaats! Een goed begin van het 

wedstrijdweekend. 

Er werd verder gegaan met de keuze turnsters. Als eerste de suppl. 

G/H turnsters. Zij lieten een goede wedstrijd zien, met mooie 

vloeroefeningen op muziek. Ook zij behaalden het podium met een 

mooie 3e plaats! 

Als laatste deze dag waren de turnsters die uitkomen in de D2 

oefenstof. Hier werden nog enkele foutjes gemaakt, maar ook doelen 

behaald die belangrijk zijn voor aankomend seizoen. 

De groepen die bestonden uit instappers, pupillen 1, 2 en jeugd 1 

meiden, werden hierbij netjes 3e en 

5e!! 

De volgende dag stond de leiding 

alweer op tijd in de zaal om verder te 

gaan met de D1 meiden. We begonnen 

die dag met de jongste meiden op dit 

niveau. Er werden voor het eerst 

oefeningen op muziek geturnd, en de 

spanning was duidelijk te zien. Zelfs 

turnsters die vanwege een blessure 

niet konden deelnemen, waren in de 

zaal om elkaar te ondersteunen. 



Uiteindelijk werd deze groep net 4e, maar zeker een prestatie om 

trots op te zijn! 

Diezelfde dag kwamen onze suppl. E&D turnsters ook uit in een 

combinatieteam van Souplesse en ’t Peeske. Dat dit een goede 

combinatie was werd duidelijk tijdens de uitslagen. 

De meiden moesten het opnemen tegen turnsters uit hogere divisies. 

Dit was duidelijk merkbaar, maar de meiden lieten zich niet 

afschrikken. Team E werd netjes 5e en team D zelfs 4e! 

Meiden wij als leiding zijn supertrots op jullie, niet alleen op de 

oefeningen die jullie hebben laten zien. Maar zeker ook op de 

teamspirit die er aanwezig was. We hebben duidelijk gezien dat turnen 

ook een TEAMSPORT is! 

  



Contributie 2017 

Basiscontributie: 

Junior (t/m 15 jaar)   € 9,30 per maand 

Senioren 1 (16 t/m 59 jaar)  € 11,25 per maand 

Senioren 2 (vanaf 60 jaar)  € 9,30 per maand 

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

Inschrijfgeld eenmalig:  € 7,50 

KNGU-bondscontributie wordt medio december 2016 bekend 

gemaakt 

Junioren (t/m 15 jaar)  (2016: € 20,24 per jaar) 

Senioren  (vanaf 16 jaar)  (2016: € 24,72 per jaar) 

Bovenstaande bedragen zijn per maand verschuldigd, waarbij in de 

vakantiemaanden juli en augustus geen contributie (basis- + 

bondsbijdrage) wordt geheven. 

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat uitsluitend via automatische 

incasso kan worden betaald. 

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


Turngala Den Bosch 

We gingen met 55 personen naar het turngala. 

Het was op 29 oktober in Den Bosch. 

Ik heb Sanne Wevers ontmoet en Lieke Wevers. 

Ook Casimir Schmidt, Elastik Fantastic en Vera van pol waren er. 

Groetjes jasmijn.                       

 

29 oktober gingen we met een heleboel van de turnvereniging naar het 

turn gala in Den Bosch. Wat duurde de dag lang voor we eindelijk 

gingen! Met z'n allen in de bus was al gezellig. We hadden allemaal het 

shirt van 't Peeske aan en waren met 55 mensen dus dat zag er mooi 

uit! 

Eerst mochten we op de foto met Casimier Smits  en nog wat turners. 

De show was super leuk. Sanne Wevers deed aan het eind haar 

oefening van de olympische spelen. Met het commentaar van de 

olympische spelen en zij was in het echt in de zaal en van toen op het 

grote scherm. Ook had zij de medaille bij zich. 

Aan het eind konden we nog foto's  maken en handtekeningen vragen. 

Bij het weggaan kregen we een mooi turn boek met een poster die 

hangt op onze kamers. Er is maar een woord voor het was SUPER 

LEUK!!!!!!!! 

Dank je wel voor het organiseren!!!! 

 

Groetjes Hiske en Dycke Dikker  



 

  



Ouderbijeenkomst Selectie uitleg 

Aan het begin van dit seizoen hebben wij als leiding uitleg gegeven 

voor de selectie ouders. 

In een goed gevulde zaal met allemaal moeders, koffie en veel geluid 

van het kletsen, was de sfeer meteen goed. 

Tijdens de uitleg kwamen verschillende dingen naar voren. 

De manier van trainen, waarom voor deze opbouw gekozen wordt. 

Maar ook duidelijkheid over het douchen, de wedstrijden en extra 

trainingen. 

Natuurlijk werd er ook stil gestaan bij de oefenstof, wat voor vele 

ouders toch vaak een abracadabra is. 

Aan het eind van de avond was er gelegenheid om vragen te stellen. 

Wij als leiding hebben deze avond als erg prettig gevonden. 

We hopen dan ook dat we in de toekomst dit vaker zullen gaan doen. 

Bedankt voor uw enthousiasme! 

  

Leiding Selectie 

  



Vakantierooster/bijzondere data 

Kerstvakantie  24 december t/m 6 januari 2017 

Voorjaarsvakantie  29 februari t/m 5 maart 

Pasen    14 t/m 17 april 

Meivakantie   24 t/m 30 april 

Hemelvaart   25 t/m 28 mei 

Pinksteren   5 juni 

Zomervakantie  10 juli t/m 20 augustus 

Wijzigingen voorbehouden 

 

Lesrooster 2016- 2017 

Dag:  Tijd:  Groep:    Leiding 

Maandag 16.00-18.00 Selectie    Meike/Larissa 

Maandag 18.00-20.00 16+ Turnen   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  08.45-09.30 Ouder/Kind gym   Larissa 

     Mariaschool ’s-Heerenberg  

Vrijdag  09.30-10.15 Ouder/Kind gym   Larissa 

     Mariaschool ’s-Heerenberg 

Vrijdag  15.30-16.30 Peuters en groep 1 basisschool Nicky 

Vrijdag  16.30-17.30 Kleutergym groep 2 basisschool Nicky 

Vrijdag  18.00-19.00 Sport en Spel groep 3 en hoger Rick 

Vrijdag  18.00-19.00 Springgroep 1   Larissa 

Vrijdag  19.00-20.00 Springgroep 2   Larissa 

Zaterdag 10.00-11.00 Groep 3+4 basisschool  Miranda 

Zaterdag 10.00-11.00 Groep 4+5 basisschool  Meike 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 6 basisschool  Meike 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 7+8 basisschool  Miranda 

Zaterdag 12.00-13.00 Groep Voortgezet onderwijs Miranda 

Voor de selectie worden kinderen uitgenodigd.           Wijzigingen voorbehouden. 

  



Ingezonden door leden 

Ik ben jasmijn maandag, mijn hobby is turnen. 

Mijn favoriete onderdeel is sprong.  

Ik vind sprong zo leuk, omdat je hard moet rennen. 

Maar ik vind vloer ook leuk.  

Mijn turnjuffen zijn Meike en Larissa. 

Zij zijn de leukste turnjuffen van de wereld 

 

 



Activiteiten bij gymnastiekvereniging ‘t Peeske 

Ik vind sport en spel leuk omdat het heel sportief is, en je doet heel 

veel leuke dingen zoals trampoline springen en dansen of hockey. 

Ik heb les van meester Rick en elk jaar hebben we een springdisco dat 

is een disco met allemaal muziek en mooie lichtjes met allemaal 

toestellen. 

Ook hebben we elk 2 jaar een uitvoering dat is dat alle groepen gaan 

optreden sommige doen turnen of dansen we hebben ook elk 2 jaar 

kamp en dan gaan we met de auto naar een gebouw en daar doen we 

hele leuke dingen.  

Kyano Seegers 

SPRINGDISCO 

WIJ ZIJN OP 14 OKTOBER NAAR DE SPRINGDISCO 

GEWEEST, HET WAS ECHT SUPER GAAF! DE MUZIEK STOND 

KEI HARD. ER WAREN COOLE LICHTSTRALEN, WE WAREN 

ER VAN 19:00 t/m 20:30 uur. HET WAS ZO LEUK DAT HET 

VOOR ONS GEVOEL 30 MINUTEN WAS.     

HESTER & SANNE 

 



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 

Nicky Greven  Trainster junioren Tel: 06-28051664 

Eekstraat 6A   (peuters en kleuters) E-mail:  

6984 AE Doesburg    nickygreven@hotmail.com   

Gabriëlle Klompenhouwer  Trainster selectie Mobiel: 06-23460880 

Leeuwerikstraat 21    E-mail: gabrielle-92@hotmail.com 

7011  DL  Gaanderen 

Rick Pollmann  Trainer junioren  Mobiel: 06-15588457 

Liemersweg 32     E-mail: rickpollmann@hotmail.com 

6942  HS  Didam 

 

mailto:miranda.gym@live.nl
mailto:mh.beekhuizen@gmail.com
mailto:larissa-sander@kpnmail.nl



