
Voorwoord van de redactie 

Hallo clubgenoten, 

Voor jullie ligt alweer boekje nummer 32, september 2020. 

Dit was het jaar waarin we gedwongen werden om even te stoppen. 

Even niet meer elke week turnen in de gymzaaal. Even geen 

wedstrijden meer, geen clubkampioenschappen, geen kamp. 

Wat was dat wennen. Niet alleen voor onze turnsters, die opeens niet 

meer op de balk konden turnen, of aan de ringen konden hangen, maar 

zeker ook voor onze trainers, die niet meer naar de gymzaal mochten 

om les te geven. Wat hebben zij onze leden gemist! 

Gelukkig mocht er na een tijdje weer geturnd worden. Eerst helaas 

nog niet in de gymzaal, maar gelukkig wel buiten bij ’t Gildehuis. Lekker 

tussen de bloemen in het gras. Met de hitte was het soms wel even 

afzien, maar wat was iedereen blij om weer aan de slag te mogen. 

Na een paar weken, mochten we ook weer onze gymzaal in. Sommige 

turners hadden thuis extra goed geoefend en konden de trainers hun 

resultaten laten zien. Andere leden waren erg blij om weer fanatiek te 

kunnen slagballen. Al met al vindt iedereen het weer fijn om onze 

mooie sport weer te kunnen beoefenen. In onze gymzaal. Zoals het 

hoort. 

Wederom alle leden en sponsoren bedankt voor jullie bijdrage aan dit 

clubblad. Wij zijn erg blij met deze uitgave na dit bijzondere seizoen. 

De redactie: 

Henk Horst, Miranda Scholten, Maaike Horst  



  Even voorstellen… Larissa de Ruiter  

1) Kun je iets vertellen over je jeugd? 

Waar groeide je bijvoorbeeld op? 
Als kind woonde ik al in ’s-Heerenberg. 

Samen met mijn vader, moeder, 2 

broertjes en 2 zusjes. Een druk gezin 

dus! Ik zat op de Galamaschool en ging 

daarna in Doetinchem naar het Ulenhof 

College. Hierna heb ik CIOS in Arnhem 

gedaan. Waarbij ik stage kwam lopen bij 

deze vereniging. Daarnaast had ik toen 

ook stage bij dansverenigingen en 

zwembaden. Daar doe ik nu alleen niks 

meer mee. Ik heb ook nog de PABO gedaan, maar hier ben ik na het 3e 

jaar mee gestopt. (Altijd nog een beetje spijt van) Met kinderen 

werken is dus wel mijn favoriet! Niet alleen op sportief vlak, maar ook 

de pedagogische kant spreekt mij erg aan. Vanaf 1998 kreeg ik 

verkering met Sander. Met hem ben ik nu dus al 22 jaar samen!! 

Daarnaast hebben we 3 kinderen Kyano (12), Talisha (9) en Devani (6). 

Een lekker druk gezin dus!  

 

2) Heb je zelf ook geturnd? 
Jazeker! Vanaf dat ik een kleuter was! Dus ben als 4-jarige begonnen 

bij MVR in ’s-Heerenberg. Toen ik wat ouder was mocht ik bij de 

selectie. Omdat ik bij de betere turnsters hoorde mocht ik ook naar 

de BKT. Dat was een groepje turnsters uit de gemeente Bergh die 

samen elke zaterdag extra trainde. Na een tijdje ging mijn trainster 

stoppen, en ben ik met haar meegegaan naar Silvolde. Na een aantal 

jaar daar turnen op hoger niveau, en wisseling van trainers, heb ik de 

groep overgenomen toen ik 19 was. Daar heb ik ook Gabrielle leren 

kennen, als klein meisje toen nog, en haar leren turnen. Toen ik 

zwanger was van Talisha werd het allemaal erg veel en ben ik gestopt 

daar.  

 

 

 

 



3) Hoe lang ben je al bij onze vereniging betrokken? 
Ik ben in 2002 begonnen met stage lopen bij de vereniging. Hierbij 

deed ik verschillende groepen, zodat je als lesgever ook op alle 

gebieden ingezet kan worden. Daarna ben ik blijven “plakken”. Vanaf 

2003 heb ik mijn eigen groepen binnen de vereniging. Dus al zo’n 17 

jaar! Op dit moment geef ik les aan de selectie, de dames Keepfit 

groep en de ouder-kind lessen op donderdag en vrijdag. Daarnaast val 

ik ook wel eens in op de vrijdag of de zaterdag. Dus de meeste leden 

hebben mij wel eens gezien!  

 

4) Wat vind je het leukste aan lesgeven? 
Het leukste vind ik om te zien als iets lukt wat daarvoor nog niet 

lukte. Helemaal als die persoon daar keihard voor gewerkt heeft! 

Grenzen opzoeken, en jezelf overtreffen. Zodat je dat niet alleen 

binnen de sport, maar ook voor de rest van je leven mee kan nemen! 

Daarnaast is elke les anders, en moet je veel differentiëren. Want 

ieder kind/lid is uniek. Dus goed brainstormen wat het beste bij 

iedereen past! Maar het is ook mooi om te zien dat niet iedereen 

alleen voor de sport komt. Ook blijdschap en verdriet op andere 

vlakken komen aan bod! Mooi om te zien dat je zo’n band met leden 

hebt dat ze veel met je willen delen. Van overlijden van huisdieren, 

het behalen van hun schooldiploma, de scheiding van ouders of iemand 

zijn eerste vriendje. Die vertrouwensband die mensen met je hebben, 

dat maakt het echt speciaal! 

 

5) Naar welke activiteit kijk jij bij onze vereniging altijd het 

meeste naar uit? En waarom?  
Onze vereniging heeft zo veel leuke activiteiten!! Allemaal hebben ze 

wel iets wat het speciaal maakt! Ik denk dat ik juist daarom deze 

vereniging zo speciaal vind! Tijdens alle activiteiten komen de groepen 

samen en zijn we echt een eenheid! Dat zie je helaas niet bij elke 

vereniging weet ik uit ervaring… Het meest trots ben ik denk ik wel op 

onze uitvoering. Als ik zie hoeveel vrijwilligers ons dat weekend 

helpen, en hoe professioneel alles er dan uitziet! WAUW! Je kent de 

zaal dan bijna niet meer terug. Het is wel een zwaar weekend. Lange 

dagen om alles in goede banen te laten leiden. Die zondag heb ik dan 

altijd snel mijn bedje gevonden, maar dat is het zeker waard!   
 



Buitensporten bij ’t Gildehuis tijdens Corona 

Eindelijk mochten wij weer buiten om te sporten, dat deden wij bij ’t 

Gildehuis in Beek. Bij aankomst werden de kinderen ontvangen door de 

Corona-coördinator waar de kinderen kun naam moesten zeggen. Zo 

was er een lijst met namen wie er die dag allemaal kwamen sporten.  

 

De kinderen moesten wachten tot ze werden opgehaald door de 

leiding, samen liepen ze vaak door een mooi bloemenveld naar de plek 

waar de handen ontsmet werden en dan kon het sporten beginnen. 

Er was een groot grasveld maar er waren ook tegels waar met 

stoepkrijt hinkelpotjes op getekend werden. Na 45 minuten werden de 

kinderen weer teruggebracht naar de plek waar ze werden opgehaald. 

De leiding kon dan alles weer ombouwen voor de volgende groep. 

 

Soms was het lastig omdat het waaide dan lagen de spullen verspreid 

op het veld of het was te warm om te rennen en moest er 

geïmproviseerd worden. Aan het einde van de les werd alles weer goed 

schoongemaakt en opgeruimd, het was een lange maar gezellige dag, 

met hulp van vrijwilligers. De trainers vonden het fijn om de kinderen 

weer te zien en lekker te sporten met een prachtig uitzicht. 

 

Hieronder kun je lezen wat de kinderen er van vonden om buiten te 

sporten. 

 

Madé Krauts zegt: “Het ruikt hier net als op de camping” en stuift 

lekker met de schoenen in het zand. 

 

 

 

 



Wat hebben wij daar gedaan?: 

 

Leuke spelletjes en de piepjestest van de selectie was het leukste. 

Groetjes Dieuwertje van Dam 

 

Op de steps lopen en een hele boel oefeningen doen. 

Groetjes Floor Rutjes 

 

De vloer is lava dat vind ik heel leuk om te doen. 

Groetjes Nora Ledderhof 

 

Wij vonden het touwtje springen leuk om te doen. 

Groetjes Lise Schadron en Yara Vollenbroek 

 

Elastiek tikkertje en ballengooien hebben wij ook gedaan dat vond ik 

leuk. 

Groetjes, Anne Bosman 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Om buiten te kunnen turnen, zijn alle benodigde materialen met de 

auto’s naar ’t Gildehuis gebracht. De auto’s zaten helemaal vol, zoals 

jullie kunnen zien op de foto’s. 

De materialen zijn coronaproof gemaakt door Ria, heel erg bedankt 

hiervoor! Het zag er allemaal weer spik en span uit toen het weer 

terug ging naar de sporthal (onderste twee foto’s). 

 

 

 

  



Stukjes van de leden 

Mees en Veerle turnen tijdens de coronacrisis 

Wij vonden het jammer dat we in de coronatijd niet meer konden 

turnen. We hebben gelukkig thuis in de tuin veel kunnen oefenen met 

de ringen, duikelstang en de trampoline. Ik (Mees) heb de salto 

geleerd en ik (Veerle) heb de borstwaartsom geleerd!  

Veerle: Ik vond het leuk om buiten te spelen met de turnlessen, maar 

toch ook wel jammer dat we niet naar binnen konden turnen. Nu mogen 

we weer binnen turnen en heb ik de borstwaartsom extra goed kunnen 

leren. 

Mees: Ik vond de buitenlessen niet zo leuk, ik ben blij dat we weer 

binnen kunnen turnen! Het leukste vind ik dat we weer op de brug en 

de rekstok kunnen turnen. 

Groetjes Mees en Veerle Teerlink 

Mees doet de salto:   Veerle doet de borstwaartsom: 

 

  



Contributie 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 

Herfstvakantie  19 t/m 25 oktober 

Sinterklaas   5 december 

Kerstvakantie   21 december t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  15 februari t/m 21 februari 

Pasen    2 t/m 5 april 

 

Wijzigingen voorbehouden 

Lesrooster 2020- 2021 

Dag:  Tijd:  Groep:    Leiding: 

Maandag 08.30-09.30 Dames recreatief  Henk 

Dinsdag  15.00-16.30 Selectie 1   Gabriëlle/Larissa 

Dinsdag  16.30-18.00 Selectie 2   Gabriëlle/Larissa 

Dinsdag  18.00-20.00 Selectie 3   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 1   Gabriëlle/Larissa 

Donderdag 16.30-18.00 Selectie 2   Gabriëlle/Larissa 

Donderdag 18.00-20.00 Selectie 3    Gabriëlle/Larissa 

Vrijdag  09.00-10.00 Ouder & Kind gym  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 3/4 basisschool meisjes Miranda 

Zaterdag 11.00-12.00 Groep 5/6 basisschool meisjes Miranda 

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

Zaterdag 12.00-13.00 Groep V.O meisjes/dames Miranda 

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

Voor de selectie worden kinderen uitgenodigd. 

Wijzigingen voorbehouden. 

 Deze mooie tekening is gemaakt door Jan Teeuwsen! 

 



Vragen aan: Hiske, Nienke en Jenske 

Hoe oud was je toen je naar de gym ging? 

Hiske: 4 jaar 

Jenske: 4 jaar 

Nienke: 6 jaar 

 

Ben je samen met een vriendin op naar op gym gegaan? 

Hiske: Ja, samen met Jenske 

Jenske: Ja samen met Hiske 

Nienke: Nee alleen 

 

Heb je nieuwe vriendinnen gemaakt of nieuwe mensen leren 

kennen? 

Hiske: zeker heb ik nieuwe mensen leren kennen 

Jenske: Ja 

Nienke: Ja 

 

Wat vind je leuk aan turnen? 

Hiske: Dat je veel verschillende dingen doet 

Jenske: Dat je veel dingen leert 

Nienke: Dat er veel vrijheid is 

 

Welke activiteit vind je leuk en waarom? 

Hiske: Selectiekamp omdat dit echt super gezellig is 

Jenske: Selectiekamp omdat we dan altijd leuke dingen gaan doen en 

het is altijd heel gezellig 

Nienke: Kamp met de hele vereniging, omdat we dan altijd leuke dingen 

doen en het is gezellig 

 

 



Wat zou je graag willen dat de vereniging nog eens organiseert? 

Hiske: Ik vind dat we genoeg leuke dingen doen 

Jenske: Naar een trampoline park 

Nienke: Weet ik niet 

 

Wedstrijdoverzicht 2020-2021 

 

  



Een korte terugblik van de dames van Keepfit 

Afgelopen jaar was wel een heel bijzonder jaar. In de eerste periode hebben 

we iedere week altijd heerlijk kunnen sporten. Het sporten gaat altijd op een 

gezellige fanatieke wijze. Altijd is het opnieuw weer een verrassing wat we 

gaan doen. De lessen zijn gevarieerd. En voor iedereen goed te doen. Het 

gebabbel begint altijd al in de kleedkamer waarbij regelmatig gelachen wordt. 

Ook als er wat minder leuke berichten te delen zijn is er altijd betrokkenheid 

naar elkaar toe. Wat mooi en kostbaar is. Ook afgelopen periode was dit 

afwisselend aan de orde. Dit maakt ons groepje in mijn ogen ook zo bijzonder. 

En onze “Juf” Larissa voelt dit altijd feilloos aan. 

Zo zijn we afgelopen 4 maart onverwachts met ons clubje naar de 

trampolinehal geweest in Arnhem. Dit was een onverwachts geschenk via 

Annet. (Vanuit het bedrijf Mach4Metal) We kregen voor ons groepje 

“Keepfitters” vrijkaartjes.  

Omdat wij een groepsapp hebben is een afspraak plannen vlug gemaakt. Er 

wordt veel over en weer geappt en ook hier wordt een en ander altijd 

onderling afgestemd. Zo blijven we altijd op de hoogte van elkaars 

verjaardagen en andere “zinvolle” te delen momenten.  

Zo is deze manier ook heel fijn voor als er iemand op langere termijn ziek is 

of om een andere reden wat langer afwezig is. We blijven op deze manier 

mooi betrokken bij elkaar. En als je hierin geen zin hebt….  ook goed.  

Dan komt de Coronaperiode. 

Een vervelende periode waarin alles veranderd en aangepast gaat worden. 

Eerst een periode niets en vervolgens gym op maat. Voor onze groep was dit 

“buitengym”. Op het terrein van het Gildehuis. Het weer was prima zodat we 

op een creatieve, maar goed uitgedachte manier van Larissa heerlijk hebben 

kunnen sporten. Dit konden we een aantal weken goed volhouden. Afhankelijk 

van de temperatuur werden de lessen hierop aangepast. We hebben hierbij 

weer veel plezier gehad. Mooi om op terug te kijken. 

  



De laatste lessen mochten weer in de gymzaal. Met de hierbij behorende 

regels. Fijn dat dit weer kon en voor wat betreft het weer kwam dit dan ook 

goed uit. 

En als klapper van de laatste keer les als afsluiting van het jaar “Slagbal” Dit 

doen we elk jaar tijdens afsluitingen van de seizoenen. Hier verheugen we ons 

altijd op en er wordt dan ook hevig fanatiek in volle strijd gespeeld. Waarbij 

onverbiddelijk commentaar naar elkaar toe maar vooral de humor de 

boventoon voert. En als afsluiting van elk seizoen het laatste kwartier…. Zelf 

meegenomen koffie thee en vooral “Lekkere Koeken” 

Terwijl ik dit verslagje schrijf betrap ik mijzelf met een glimlach om mijn 

mond als ik aan sommige momenten denk. Veel mooie en ook dierbare 

momenten.  

Ik verheug me weer op volgend jaar!  

Groetjes Yvonne 

 

Tijdens de corona 

periode speelden de 

dames van “de Keepfit” 

het spel rara wie is 

dit? 

 

Zo hielden ze toch 

contact en werden 

momenten van vroeger 

met elkaar gedeeld! 

  



Stukjes van de leden 

Toen de Corona was heb ik veel op de trampoline gesprongen.  

De radslag op de vloer heb ik wel gemist in de sporthal want dat vind 

ik heel leuk. 

Als wij in de sporthal kunnen turnen vind ik het leuk om weer aan de 

brug te zwaaien, dit heb ik wel gemist. 

Groetjes, Fleur Verbeten 

 

 

In de corona tijd toen ik niet naar turnen kon heb ik mij verveeld en 

handstanden in de kamer gemaakt terwijl dit niet mocht. Papa en mama 

wilde geen voeten op de muur. 

De brug en de airtrack heb ik het meest gemist omdat je daar lekker 

op kunt rennen en de overslag op kunt maken. 

Toen wij buiten konden sporten was het fijn omdat je daar veel ruimte 

hebt om te rennen maar soms was het wel heet. 

Groetjes Charlotte Kaal 

 

 

Toen ik niet kon turnen omdat het corona er was heb ik heel veel 

handstanden gedaan he voorbereid voor het turnen. 

Handstand platval heb ik het meest gemist. 

Thuis heb ik op de duikelstang, trapeze en ringen geoefend. Het 

meeste heb ik trampoline gesprongen en vanuit de knieën naar 

handstand gegaan. 

Groetjes Jet Geers 

  



  



Workout voor het hele gezin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mooie tekening is gemaakt door Jet Geers voor juf Miranda! 



Filmsterren! 
 

Op zaterdag 8 augustus jl. waren de opnames van Achterhoek in 

beweging. De film die binnenkort uitkomt gaat over de verenigingen in 

de Corona tijd.  

Gymnastiekvereniging ‘t Peeske is ook naar de opnames geweest met 

een topteam! Het team bestond uit Ria, Lieze, Hiske en Rick.  

We waren bijna te laat door autopech, maar gelukkig was de moeder 

van Hiske de reddende engel die ons op tijd op locatie gebracht 

heeft.  

Het was een warme, maar geslaagde middag. Er zijn verschillende 

opnames van ons gemaakt met als einde een fotoshoot.  

Na een middag hard werken in de hitte, zijn we uiteindelijk weer 

netjes thuisgebracht door onze privéchauffeur van onze auto met 

airco.  

Wat we gedaan hebben of hoe we op de foto staan houden we nog even 

geheim, als de film af is laten we hem natuurlijk zien.  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

