
Voorwoord van de redactie en de voorzitter 

Beste Clubgenoten, 

Voor u ligt alweer boekje nummer 24, juni 2016. 

Wij ontvingen het bericht dat één van de oprichtsters van onze 

vereniging, Rikie Geerts, is overleden op 82-jarige leeftijd. Wij 

wensen de nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. 

Zij heeft veel voor onze vereniging betekend en zal altijd in onze 

gedachten blijven. 

Dit nieuwe clubblad betekent ook dat het turnseizoen 2015-2016 al 

bijna is afgesloten. Het was weer een geslaagd seizoen voor onze 

vereniging. Net als elk jaar hebben we ook weer onze jaarlijkse 

clubkampioenschappen gehad op zaterdag 16 april. Het was weer een 

geslaagde dag met als clubkampioenen Nine van de Poll bij de selectie 

en Levi van Leeuwen bij de recreanten. Dames, van harte gefeliciteerd 

met deze mooie prestatie! Voor de mooie foto’s kunt u op onze website 

www.gymnastiekverenigingpeeske.nl kijken. Deze site wordt regelmatig 

bijgewerkt met foto’s en informatie over onze vereniging en onze 

activiteiten. 

Natuurlijk willen we ook deze keer weer alle leden en de sponsoren 

bedanken. Zonder jullie was dit clubblad er natuurlijk niet geweest. 

Rest ons nog jullie veel lees- en kijkplezier te wensen en een hele fijne 

en sportieve zomervakantie! 

De redactie: 

Henk Horst, Miranda Scholten & Maaike Horst 

  

http://www.gymnastiekverenigingpeeske.nl/


In memoriam 

Op 16 mei 2016 is één van de oprichtsters van onze 

gymnastiekvereniging, Rikie Geerts, op 82-jarige leeftijd overleden.  

 

Rikie kwam vanuit Terborg naar Beek waar ze met haar man Henk 

Geerts in de St. Martinusstraat ging wonen. In Terborg was al een 

gymnastiekvereniging en Rikie vond dat dit ook in Beek moest komen. 

Ze vond een medestandster in Annie van Utrecht en met behulp van de 

voetbalvereniging werd op 10 september 1965 onze vereniging 

opgericht. Er was nog geen gymzaal beschikbaar en in de begintijd 

werden de gymlessen in de zaal van HCR 't Heuveltje gegeven. Toen de 

ruimte daar niet meer beschikbaar was, werd uitgeweken naar het 

Gildehuis. Daarna kwam het parochiehuis beschikbaar die door een 

paar handige bouwvakkers (o.a. Henk Sanders en Henk Geerts) werd 

omgetoverd tot gymzaal. Tonnie Bekker uit Terborg was de eerste 

trainer. 

 

Legendarisch was het innen van contributie in de begintijd. Rikie ging 

namelijk iedere week met het geldkistje onder de snelbinders van de 

fiets naar alle gymlessen om van de leden contant de contributie te 

innen en de presentielijsten zo bij te houden. Saillant detail: Rikie inde 

ook de contributie van de volleybalvereniging! 

 

Daarbij was Rikie zelf natuurlijk ook lid van de vereniging, jureerde 

zelfs bij turnwedstrijden, heeft jaren in het bestuur gezeten en 

gymde tot op hoge leeftijd zelf fanatiek door. 

Het gymvirus werd ook overgedragen aan haar 4 dochters en 

kleindochters! De dochters werden zelf trainsters en verzorgden 

jarenlang de lessen bij onze vereniging. 

 



Gelukkig kon Rikie nog op de jubileumreceptie van ons 50-jarig bestaan 

aanwezig zijn en konden we haar tot erelid van onze vereniging 

benoemen, wat ze een enorme eer vond. 

Een groter plezier konden wij haar niet doen. 

 

Rikie, hartelijk bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt 

gedaan. 

 

Rust zacht. 

 

 

 

 

 

 

  Interview met Petra Jacobs 

 

Kan je iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Petra Jacobs, 39 jaar en kom 

oorspronkelijk uit ’s-Heerenberg. Wij (mijn 

vriend en ik) wonen nu 17 jaar in Beek. We 

hebben 2 dochters, Nienke 11 jaar en 

Jasmijn 7 jaar. Ook hebben we huisdieren, 

een hond (Lizzy) en een konijn (Blacky). Ik 

werk bij een groothandel in bruids- en 

avondschoenen.  



Hoe ben je in aanraking gekomen met onze vereniging? 

Beide meiden zijn bij juffrouw Anneke begonnen met gymmen. 

Inmiddels zitten ze allebei bij de selectie. Na een ledenvergadering 

ben ik gevraagd of het mij niet leuk leek om het bestuur te 

versterken. Even heb ik erover nagedacht, inmiddels ben ik alweer 2 

jaar bestuurslid en is het ontzettend leuk om de dingen achter de 

schermen mee te maken.  

Kan je iets vertellen over je functie binnen het bestuur? 

In het begin was het even aftasten wie, wat deed binnen het bestuur. 

Je komt er natuurlijk nieuw in. Inmiddels schrijf ik de stukjes voor in 

de krant (Gelderlander, Montferland Nieuws en Montferland Journaal) 

en help ik daar waar ik kan. Uiteraard houdt het ook in dat je druk 

bent met alle activiteiten die wij organiseren. Bv de uitvoering; hier 

helpen met z’n allen om er een mooie show van te maken. Ook hier 

heeft ieder zijn eigen taak, meestal ben ik dan medeverantwoordelijk 

voor de decoratie, wat erg leuk is.  

Je hebt het jubileumjaar actief meegemaakt, wat vond je van de 

activiteiten? 

Voor dat ik aangeef wat ik ervan vond, wil ik de leiding echt een 

gigantisch pluim geven. Zij zijn toch degene die daar het meeste mee 

bezig zijn geweest, vooral omdat zij de activiteiten in de zaal moesten 

bedenken en organiseren. Al met al zijn wij allemaal ontzettend druk 

geweest en was het best veel, maar ik denk dat alles wel heel geslaagd 

was. Alle activiteiten die we hebben gedaan, waren ontzettend leuk en 

alle kinderen hebben zich goed vermaakt. Daar doen we het voor. We 

hadden echt hele diverse activiteiten, van het meelopen met de 

carnavalsoptocht, avondvierdaagse tot een heuse disco in de zaal. Ik 

heb erg genoten van alle activiteiten, maar ook van het mee 

organiseren. 



Heb je nog plannen voor de zomervakantie? 

Wij gaan in de zomervakantie lekker weg met onze caravan naar de 

Duits – Luxemburgse grens. De omgeving daar is ontzettend mooi. We 

gaan daar lekker wandelen zwemmen en vooral ontspannen. Hopelijk 

wordt het mooi weer voor iedereen. 

 

Ingezonden door leden 

Twee berichtjes van onze clubkampioenen 2016: 

Hoi, 

Ik ben Levi en ik vond het heel leuk en ik heb elke dag goefent, maar 

ik vind het wel jammer dat ik de groote beker moet terug geven maar 

ik heb de kleine wel houden en de mildaje ook. 

Maar drie dagen er naar heb ik me pols gebroken. Dus toen kon ik niet 

meer turnen en dat vond ik wel jammer. 

Groetjes Levi 

Hallo, 

Op zaterdag 16 april deed ik mee aan de clubkampioenschappen. Ik zat 

meteen in de eerste groep dus we moesten er al vroeg zijn. 

We begonnen met de warming-up. Toen onze spieren goed los waren 

gingen we naar ons eerste onderdeel, in mijn geval brug. Na het 

inturnen begon de wedstrijd echt. Mijn brug oefening ging best wel 

goed. Op naar het volgende toestel mijn favoriet, de balk. Ik heb hem 

wel eens strakker geturnd maar ben er niet afgevallen. Volgens mij 

ging dit ook best goed. 



Daarna gingen we naar vloer. Deze keer was het iets anders als anders 

want er was een airtrack. Ik vond dit wel erg fijn vooral voor de 

series. Daarom deed ik ook de dubbele flikflak. Als laatste was sprong 

aan de beurt. Met inturnen ging de landing nog niet zo goed, maar 

tijdens de wedstrijd stond ik in één keer stil. 

De wedstrijd zit er op nu nog wachten op de uitslag. Ik hoop dat ik bij 

de beste drie zit en een medaille krijg. Tot mijn grote verrassing 

kreeg ik een gouden medaille. Ik was super blij. Nu eerst naar huis en 

als de tweede wedstrijd is afgelopen moeten we weer terug komen. 

Dan wordt namelijk bekend wie er clubkampioen wordt. In alle 

categorieën moest de nummer een naar voren komen. Ik was heel 

zenuwachtig eigenlijk dacht ik dat ik het niet zou worden. Maar 

plotseling hoorde ik mijn naam. WAUW! Ik heb gewonnen twee bekers 

een wissel beker en eentje mag ik houden. Mijn dag kan niet meer 

stuk. 

Groetjes Nine van de Poll 



  



Het Nijntje beweegfeest 

Vrijdag 15 april was ons Nijntje beweegfeest voor de 

kleutergroepen van de vrijdagmiddag. 

De sporthal was versierd met Nijntje slingers en Nijntje 

ballonnen. Er werd een gezellig muziek cd gedraaid en een aantal 

lieve juffen en meester stonden klaar om de kinderen te helpen. 

Er werden groepjes gemaakt en samen met de juf of meester 

kon ieder groepje met het eerste opdrachtje beginnen. Er 

moesten 18 opdrachtjes gedaan worden. Dat was nog niet zo 

gemakkelijk, want de kinderen moesten heel veel verschillende 

dingen laten zien: Rollen, omspringen, voetballen, zwaaien, 

hinkelen en nog veel meer. 

Dus een Nijntje-diploma krijg je niet zomaar. 

Maar aan het eind van de middag, nadat we hadden gedronken en 

iets lekkers te knabbelen hadden gehad, konden we iedereen een 

diploma meegeven. Dat waren dikke duim diploma’s voor kinderen 

die nog niet alle opdrachtjes helemaal konden. En Nijntje 1 

diploma’s en Nijntje 2 diploma’s. Dus we zijn super trots op alle 

kinderen die mee gedaan hebben.  

Het was een geslaagde gezellige middag met blije kinderen. 

Iedereen die heeft geholpen deze middag nogmaals, Super 

bedankt! 

 

 



  



Contributie 2016 

Basiscontributie: 

Junior (t/m 15 jaar)   € 9,05 per maand 

Senioren 1 (16 t/m 59 jaar) € 10,90 per maand 

Senioren 2 (vanaf 60 jaar)  € 9,05 per maand 

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

Inschrijfgeld eenmalig:  € 7,50 

KNGU-bondscontributie per 1 april 2016 per maand 

Junioren (t/m 15 jaar) € 2,89  (2016: € 20,74 per jaar) 

Senioren (16 t/m 59 jaar) € 3,53  (2016: € 24,72 per jaar) 

Senioren (vanaf 60 jaar) € 3,53  (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 

De opzegtermijn is 1 maand. 

Opzeggingen bij de leiding worden niet geaccepteerd. 

mailto:ledenadministratie@gvpeeske.nl


Ingezonden door leden  

Ik ben Lars en ben 4 jaar. Ik heb mijn Nijntje beweeg diploma 

gehaald. Ik zit nog niet zo lang op gym en vond het wel spannend. Want 

wat moest ik precies doen en wat ging er allemaal gebeuren. Ik vond 

het zó fijn dat al mijn vriendjes er ook waren. Ik mocht samen in een 

groepje met Laurens alle oefeningen doen. Er waren veel papa's en 

mama's, opa's en oma's om te kijken. Ze moedigden ons aan en 

zwaaiden vrolijk. Tussendoor kregen we lekker fruit en nog iets te 

drinken zodat we vol energie nog even door konden gaan. Om halfzes 

was er nog de diploma-uitreiking en trots mocht ik het Nijntje 

beweegdiploma ophalen bij de Juf. 

 

Ik ben Noor en ben 7 jaar. Ik mocht meedoen aan de 

Clubkampioenschappen. Ik had nog nooit meegedaan dus ik vond het 

erg spannend. De juf fluisterde nog tegen mij dat ze mij nog wel zou 

helpen als ik het eventjes niet meer wist. Dat had ik net even nodig. 

We kregen allemaal hetzelfde turnpakje aan. Het zag er mooi uit maar 

hij zat wel erg strak. Om de beurt mochten we de oefening doen. De 

oefening op de vloer vond ik het leukst. Ook mocht ik springen op de 

trampoline en een salto maken. Dat vond ik erg gaaf. Telkens aan het 

einde van een oefening moest ik netjes richting de jury gaan staan met 

mijn armen omhoog. Dat vond ik nog wel een beetje gek om te doen. 

Tussendoor keken we naar de grote meiden. Dat wil ik later ook wel. 

 

Bedankt Gymvereniging 't Peeske. Wij vonden het een erg leuke dag. 

Het Nijntje diploma en het certificaat hangt nog steeds op onze 

kamer. 

 

Groeten Lars en Noor Wissink 

 



Vakantierooster/bijzondere data 

Zomervakantie   11 juli t/m 21 augustus 

Kamp groep 3 t/m 6  16 en 17 september 

Kamp groep 7 en ouder  17 en 18 september 

Herfstvakantie   14 t/m 22 oktober 

Kerstvakantie   24 december t/m 8 januari 2017 

 

Wijzigingen voorbehouden 

Lesrooster 2015- 2016 

Dag:  Tijd:  Groep:    Leiding 

Maandag 16.00-18.00 Selectie    Meike/Larissa 

Maandag 18.00-20.00 Nieuwe groep   Nog onbekend 

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 ’s-Heerenberg Larissa 



Vrijdag  09.45-10.45 Ouder/Kind gym ’s-Heerenberg Larissa 

Vrijdag  15.30-16.30 Peuters en groep 1 basisschool Nog onbekend 

Vrijdag  16.30-17.30 Kleutergym groep 2 basisschool Nog onbekend 

Vrijdag  18.00-19.00 Sport en Spel v.a. groep 3 gemixt 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 

Hoi allemaal! 

Zaterdag 7 mei zijn wij met de meiden naar de turnhal in Duiven 

geweest. Ik vond het heel leerzaam en leuk want ik heb allemaal 

nieuwe dingen geleerd. Het was heel gezellig met de meiden! 

Het was heel warm die dag en Stan had voor drinken en snoep 

gezorgd. We mochten een uurtje turnen in de hal en ik hoop dat 

we het nog een keer gaan doen.  

Groetjes, 

Liv Janssen 



 

  



Rabobank Clubkas Campagne  

Tijdens de stemperiode 

van de Rabobank Clubkas 

Campagne hebben de leden 

van Rabobank Graafschap 

massaal hun stemmen 

uitgebracht. 

 

In totaal zijn 42.812 

stemmen uitgebracht door 8.799 leden en er was een bedrag van 

€ 100.000,- beschikbaar gesteld. Dit betekent dat één stem een 

waarde van € 2,34 had. 

 

De leden hebben 157 stemmen uitgebracht op onze vereniging. 

Dit betekent dat de Rabobank Clubkas Campagne voor 

gymnastiekvereniging ’t Peeske een bedrag van € 367,38 heeft 

opgeleverd. 

Dit is een heel mooi bedrag. 

 

Hartelijk dank allemaal voor het stemmen.  

 

Volgend jaar doen jullie allemaal toch weer mee? 
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Ingezonden door leden 

Nijntje beweegdiploma: 

 

Vrijdag 15 april 2016 was het dan zover… 

Ik mocht gymmen voor een echt diploma! 

Super spannend vond ik het. 

Heel veel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s waren er. 

Ook mijn broertje mocht komen kijken. Daarom deed ik ook 

extra mijn best… 

 

Het leukste vond ik de ballonnen die in de lucht hingen. Deze 

moest ik proberen aan te tikken met een stokje. 

En weet je… ik kreeg niet 1 maar 2 diploma’s! 

Wat was ik blij!!! 

 

Groetjes van Thessa Walvoort. 

  



Zelf turn ik al ongeveer 5 jaar met veel plezier bij de selectie. 

Ik vind het niet alleen leuk om zelf dingen te leren maar ook andere 

kinderen te kunnen helpen. 

 

Toen ik een plek nodig had voor mijn maatschappelijke stage wist ik 

meteen wat ik wilde doen. 

Ik heb met heel veel plezier mijn stage mogen doen bij de zaterdag 

gym. Dit vond ik zo leuk dat ik niet meer ben gestopt en nog steeds 

elke zaterdagochtend in de turnhal te vinden ben bij de jonge 

turnsters. 

 

Desi Keurntjes (14 jaar) 

 

  



  Wist je dat? 

- Er in week 27 van 4 t/m 9 juli aangepaste lessen zijn. 

 Voor de selectie alléén les is op dinsdag en donderdag van 

17.00 tot 19.00 uur. 

 De meiden van de maandag mogen ook op deze dagen komen 

turnen. 

 De damesgroep van woensdag en donderdag 7 juli wel les 

hebben 

 De Ouder/Kind groepen op donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli 

wel les hebben 

 De Sport/spel en springgroepen géén les meer hebben op 

vrijdag 8 juli. 

 Op zaterdag 9 juli ook géén lessen meer zijn. 

- Wij iedereen een fijne vakantie wensen en vanaf maandag 22 

augustus weer starten met de lessen. 

- Er zeven studenten van het Graafschap College uit Doetinchem  

4 juni examen hebben gedaan voor het keuzevak turnen bij ons 

in de zaal, waaronder onze stagiair Stan. Iedereen is geslaagd 

na 1 jaar stage voor het keuzevak turnen. Gefeliciteerd! 

- Een klein zusje tegen de grote zus zegt: “Ben je weer naar de 

sexy lexy turnen geweest”. De grote zus zit op de selectie, dit 

is toch wel een lastig woord hoor! 

- Daphne Giesen is gestopt met de jeugdcommissie. Wij haar 

natuurlijk heel hartelijk bedanken voor alle creatieve ideeën en 

inzet die ze had. 

- Yan-Ni Giskes de jeugdcommissie gaat versterken en al een 

paar vergaderingen erbij was. Wij haar heel veel plezier en 

creativiteit toewensen. 

 



- Onze kleuterjuf, ladyspeaker, creatieve juf, inval juf, leuke 

collega…… Anneke Houben ons gaat verlaten. 

- Wij dit allemaal erg jammer vinden, maar haar besluit 

begrijpen. 

- Anneke ervoor heeft gezorgd dat wij het Nijntje 

beweegdiploma kunnen geven. Dit heeft haar heel veel tijd 

gekost, maar de kinderen krijgen er iets moois voor terug. 

- Anneke bedankt voor alle mooie dingen die je onze vereniging 

mee hebt gegeven. Een nieuwe fase is aangebroken, geniet 

ervan! 

- Er mooie foto’s te vinden zijn op onze facebook pagina. Die je 

ook via onze website www.gymnastiekverenigingpeeske.nl kunt 

openen. 

   

http://www.gymnastiekverenigingpeeske.nl/


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 

Anneke Houben  Trainster junioren Tel: 0316-265470 

Gildedreef 46   (peuters en kleuters) E-mail:  

6921 JH  Duiven      annekehouben10@hotmail.com 

Trainster selectie     

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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