
Voorwoord van de redactie 

Beste Clubgenoten, 

Voor u ligt alweer boekje nummer 27, februari 2018. 

Allereerst hebben we eind oktober weer een fantastisch weekend met 

onze uitvoering gehad. Het thema dit jaar was ‘Winkelcentrum ’t 

Peeske’ en deze editie was weer een daverend succes. Vier shows in 

het teken van samen turnen en plezier maken. En dat straalde er zeker 

vanaf. Hoe de leden (en hun ouders) het hebben ervaren, valt te lezen 

in dit clubblad. 

Daarnaast waren er op 12 november clubteamwedstrijden. De 

turnsters hebben het hartstikke goed gedaan. Sommige meiden deden 

voor het eerst mee en vonden het wel wat spannend, maar het ging 

super! Kaithlyn heeft haar ervaringen opgeschreven in ons clubblad. 

Ook zijn dit jaar de pieten weer naar de sporthal gekomen voor de 

pietengym. De kinderen én de pieten hebben genoten van de gymles. 

De foto’s van de pietengym zijn te vinden op onze Facebookpagina: 

Gymnastiekvereniging ’t Peeske. 

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

mooie bijdragen aan dit clubblad. Dit clubblad komt mede door jullie 

tot stand. 

De redactie: 

Henk Horst, Miranda Scholten, Maaike Horst 



  Even voorstellen… Nancy Bleekman  

Kun je iets over jezelf vertellen?   

Samen met mijn man John en onze zoon Sjoerd 

woon ik aan de Didamseweg in Beek. Dagelijks 

ben ik druk in ons eigen bedrijf Bleekman Beek; 

ik doe de planning, administratie, maar rijd ook 

op de shovel en draai beton met ons 

Betonstation. 

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met onze 

vereniging? 

Ik kom van geboorte uit Nieuw-Dijk, maar omdat daar geen 

gymvereniging was ging ik, samen met Monique Strikkeling (huidig 

jurylid), naar de gym in Beek. Dit was nog in het gebouw waar nu de 

Coop zit. Als puber kreeg ik andere hobby’s en ben ik gestopt met de 

gym. 

Turn je zelf nog steeds? 

Jazeker, toen ik in Beek kwam wonen ben ik weer lid geworden. Met 

veel plezier gym ik nu op de donderdagochtend bij Larissa; de Keepfit 

dames. Het is een erg leuke en hechte groep dames, van allerlei 

leeftijden en heel verschillend. We doen in de les eerst 

spieroefeningen of conditietraining en daarna een gymtoestel of een 

spel. Vooral de sociale contacten vind ik erg leuk. Een keer niet kunnen 

is echt balen. 

Kun je iets vertellen over je functie binnen onze vereniging? 

Sinds 2004 ben ik als penningmeester actief in het bestuur. Dit 

betekent dat ik me bezighoud met financiële zaken zoals de inning van 

de contributie. We vergaderen als bestuur regelmatig samen met  



de leiding over lopende zaken en activiteiten. Het valt me op dat we 

niet te klagen hebben over hulp van vrijwilligers binnen onze 

vereniging; daar kunnen we heel dankbaar voor zijn.  

Wat zijn je hobby’s? 

Behalve de gym houd ik ook van lezen en (leg)puzzels maken. Ook kijk 

ik graag naar de voetbalwedstrijden van onze Sjoerd. 

 

Uitvoering “Het Winkelcentrum” 

Hallo mijn naam is Anouk Kraan. 

Ik wil jullie even vertellen hoe ik heb genoten van onze geweldige 

uitvoering afgelopen 28 en 29 Oktober. 

Het thema was winkelcentrum. Onze groep was als eerste aan de 

beurt. De winkel waar we in speelde was een beddenzaak. We hadden 

allemaal pyjama`s aan en een kussen bij ons. 

Het begon in het donker met een wekker die af liep. Toen iedereen 

wakker was gingen we dansen. 

Daarna trokken we snel onze pyjama`s uit en stonden we in onze 

spring outfit. Toen de muziek begon ging de hele groep springen, op de 

trampoline, over de kast en op de dikke mat. 

Daar hadden we goed voor geoefend. Ook was er een stapelbed 

gemaakt waar je op kon springen. Hierna sprongen we op onze bedjes 

en vielen weer in slaap met een slaapliedje. 

Verder was de show geweldig en deden alle kinderen goed hun best. 

Ook de kleuters deden het mooi met hun show “vakken vullen”. 



Alles was weer top geregeld. Lampen, kleding, make-up, het zag er 

prachtig uit. Ik vond het leuk om mee te doen en ik heb er van 

genoten.  

              Hoi ik ben Angela Kraan, de moeder van Anouk. 

Dit jaar heb ik voor het eerst geholpen met het schminken, omdat er 

te weinig ouders waren die konden helpen. Het was leuk om te doen, 

dan zie je pas wat er allemaal bij zo’n show komt kijken. Hoe snel alles 

klaar moet staan om op te treden. 

De kleintjes hebben we geholpen met schminken maar de dames deden 

het ook vaak zelf. Ook de haren moesten daarvoor gevlochten worden. 

Wat ik leuk vond, is dat er ook moeders en meiden spontaan kwamen 

helpen omdat ze zagen dat er veel hulp nodig was op die dag. Alles liep 

perfect, en de show was geweldig. Leuke lach momenten zaten er in.  

En ook knap dat bij iedere groep de kinderen zelf hebben bedacht wat 

voor een winkel ze wilden en hoe ze de danspasjes hebben gemaakt. 

Dan besef je pas hoeveel werk er in zo`n show zit. 

Petje af voor de organisatie die dat toch elke keer weer met 

vrijwilligers op touw moeten zetten. 

Ik heb van alle shows genoten maar de laatste was helemaal geweldig. 

Voor alle mensen die er tijd in hebben gestoken zou ik willen zeggen 

dank je wel dat we op deze leuke manier als ouders toch mogen zien 

wat onze kinderen allemaal hebben mogen leren de afgelopen jaren. 

HET WAS TOP. 

Groetjes Anouk en Angela 

 



Met een aantal enthousiaste kinderen en ouders van ouder- en kind 

gym hebben wij ook meegedaan aan de uitvoering van Winkelcentrum 

't Peeske. Wij waren het postkantoor en het liedje Pieter Post werd 

veelvuldig tijdens de laatste gymles voor de uitvoering gedraaid. 

Tijdens deze gymles oefenden we met de kinderen nogmaals de 

diverse onderdelen voor de uitvoering, waarbij de tumbling baan toch 

het meest favoriete onderdeel van de kinderen is. 

Zondag 29 oktober was het dan zover! Iedereen had een t-shirt aan 

met enveloppen er op getekend en voor wie dat wilde kon zich ook 

laten schminken. Dan werden er envelopjes op de wangen geschminkt. 

We hadden er allemaal veel zin in! Larissa had voor leuke gekleurde 

enveloppen gezorgd, zodat de kinderen echt postbezorgers werden en 

tijdens het parcours de post in het publiek gingen bezorgen. 

De muziek, de lampen en het vrolijke publiek maakte het voor de 

kinderen heel bijzonder en het was daardoor toch wel wat anders dan 

een gewone gymles.  

We hebben genoten en veel lol gehad! 

Groetjes Dorien ten Oever en Mia Kaak (2,5) 

 

 

 

 

 

 



In de herfstvakantie was het zo ver. De uitvoering van alle groepen 

van de gymvereniging. Opgetogen en een beetje gespannen kwamen alle 

kinderen naar Beek toe. 

In de kleedkamer was het een drukte van belang. Gelukkig waren er 

overal foto’s en beschrijvingen hoe alle kinderen eruit moesten komen 

te zien. De allerkleinsten durfden zich in eerste instantie niet te laten 

schminken, maar toen het eerste schaap over de dam was…… 

Tussen het schminken door was ook voor de vrijwilligers de 

mogelijkheid om te kijken naar de shows. Die waren heel gaaf om te 

zien. Iedereen had er iets leuks van gemaakt en zijn best gedaan. Dit 

was ook te merken aan het publiek die met grote getale waren 

gekomen. 

Na de eerste dag gingen wij moe maar voldaan naar huis. Eén van de 

“boevenmeiden” moest ’s avonds nog naar een feestje, het afschminken 

bleek nog niet zo gemakkelijk, dus ging ze met zwart omrande ogen 

ervandoor 😊 

De volgende dag waren we weer present. Ook de 2e dag liep alles 

volgens plan en konden we met zijn allen genieten van de drukte en de 

shows. Wij verheugen ons al op 2019, dan help ik in ieder geval zeker 

weer mee. 

Groetjes Marije (mama 

van Femke en Laura) 

 

 

 



Op 28 en 29 oktober 2017 hadden we uitvoering van de gym. Toen we 

in de gymzaal kwamen waren er al heel veel mensen. We kregen een 

oranje shirt aan met witte letters daarop: COOP. 

Eerst hebben we gekeken naar de opening en daarna gingen er meisjes 

trampoline springen. 

Toen mochten we met meester Rick mee achter het gordijn. We 

kregen allemaal een winkelwagentje en werden aangekondigd. Het was 

heel spannend! 

In een rijtje liepen we naar de toestellen en mochten we de winkels 

bevoorraden door boodschappen via de banken en kasten naar de 

overkant te brengen.  

Toen we klaar waren kregen we wat te drinken en een zakje chips. 

Wij vonden het heel leuk. 

Thomas en Eva Salemink 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robine: 

Zaterdag. 

Ik kwam samen met Fleur binnen en ze zeiden dat we naar de 

achterste kleedkamer mocht gaan. Daar mochten we ons omkleden en 

ons glitterbroekje aan doen. Daarna werd er een hele hoge staart in 

mijn haar gemaakt met een strik. En later werd ik ook nog geschminkt 

met glitter op mijn ogen en op mijn lippen. Maar je kreeg het heel vaak 

in je mond. 

Ik was aan het kijken naar sport en spel die als thema 

speelgoedwinkel. Daarna waren de kleine turneresjes van zaterdag aan 

de beurt. Hun thema was snoepwinkel. Na de snoepwinkel waren wij aan 

de beurt. Wij hadden als thema cadeauwinkel het was heel gezellig en 

leuk. Ik heb er nog steeds heimwee naar. Eerst moesten we een 

opening’s dansje doen op het liedje: waar is het feestje! Van kinderen 

voor kinderen. Daar na gingen we springen op de tumblingbaan en de 

trampolines. Na de trampolines gingen we rennen over de tumlingbaan. 

Maar toen maakte Niels een salto en belande tussen trampoline en de 

tumblingbaan in gelukkig had hij zich niet zo heel erg bezeerd. En als 

laatste gingen we bij elkaar op de rug. Toen we terug liepen achter het 

doek kregen we een pakje drinken en een zakje chips. Na ons was er 

pauze en in de pauze was er een loterij georganiseerd. Na de pauze 

was de selectie aan de beurt en dat zag er echt heel cool uit. Zij 

hadden als thema reisbureau. En als laatst hadden de leeraren een 

dans bedacht…… de kippendans!!! Daarna was het afgelopen. Het was 

een hele toffe en leuke dag! 

 

Zondag. 

Ik kwam binnen met papa, Casper, Debora en Lucas. Ik liep weer naar 

de kleedkamer en kleedde me om. Ook werd mijn haar weer gedaan en 

werd ik weer geschminkt met glitters op mijn lippen en ogen. Op de 



bank waar we wachtte tot we aan de beurt waren was het heel gezellig 

toen we aan de beurt waren was het eigenlijk precies hetzelfde we 

begonnen met het openingsdansje van kinderen voor kinderen daarna 

gingen we springen met de trampolines na de trampolines gingen we 

rennen over de tumblingbaan. Dit keer viel Niels niet en ging alles 

goed. Toen we weer terug liepen naar de bank kregen we weer een 

lekker pakje drinken en een zakje chips. In de pauze was er weer een 

loterij. En na de loterij waren er ook weer hele mooie optredens. Op 

het einde hadden alle leiders weer de kippendans. Dit weekend was 

onvergetelijk!!!!!!!!!!!!!! 

 

Fleur: 

 

Zaterdag 

Ik kwam binnen samen met Robine.   

We moesten naar de achterste kleedkamer. 

Daarna werden onze haren gedaan in een hoge staart en een strik er 

op. We kregen ook nog wat glitters op onze lippen en ogen. 

Het eerste optreden was van sport en spel hun hadden als thema 

speelgoedwinkel. Toen waren de kinderen van het zaterdag 

turngroepje aan de beurt hun hadden ook een thema dat was 

snoepjeswinkel. Daarna waren wij aan de beurt als thema hadden wij 

de cadeauwinkel. Het was heel gezellig tijdens het optreden maar 

Niels was gevallen tussen de tumblingbaan en de vlindertrampoline. Hij 

hat er wel pijn aan maar hij kon er ook om lachen. Het was pauze en in 

de pauze was er een loterij. Na de pauze was groep 7 van turnen. 

Daarna was de selectie aan de beurt en dat zag er heel mooi uit. Hun 

hadden als thema reis bureau. Nu hadden de leeraren zelf een dans 

bedacht dit jaar was het de kippendans en alle kinderen mochten mee 

doen. Deze dag was super leuk!!!!!!!!!! 

 



Zondag. 

Ik kwam binnen samen met mijn moeder en zusje. 

Ik ging weer naar de kleedkamer daarna werden mijn haren gedaan en 

werden er weer glitters op mijn lippen en ogen gedaan. 

Het was heel gezellig. De optrede ’s waren begonnen. Het zag er weer 

heel mooi uit. 

Toen waren wij aan de beurt en hadden dit keer geen gewonden. 

In de pauze was er weer een loterij.  

Na de pauze waren er ook super mooie optrede ‘s. Alle optreden ‘s 

waren super mooi. 

Het was ook super gezellig en tof. Dit was onvergetelijk. 

 

  



Steun onze club in 2018!! 

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 elk jaar weer een flink bedrag beschikbaar gesteld, in 2017 

was dat € 150.000,00. Ook wij, Gymnastiekvereniging ’t Peeske, doen 

mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! 

 

Stemmen dus! 

Begin april 2018 krijgen alle leden van de Rabobank Graafschap de 

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

weer 2 stemmen uitbrengen, dit kan van 5 t/m 19 april 2018. 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, dan moet je voor februari 2018 lid 

zijn 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!   



Gefeliciteerd Sarah en Jorieke! 

Afgelopen halfjaar hebben Sarah Kok en Jorieke Amting de 

assistentencursus van de KNGU gevolgd. De cursus werd gegeven op 

zondagochtend van 10.00 uur tot 14.00 uur in Didam. Ook hebben de 

dames stage opdrachten moeten maken binnen de vereniging. 

Tijdens de cursus waren er toetsmomenten en hebben ze aan een 

groepje kinderen les moeten geven. Vanuit onze vereniging zijn Silke, 

Babette, Chayenne, Jenske, Nienke, Daphne en Fleur mee geweest 

naar de cursus. Dit was erg leuk.  

Ook voor het examen hadden Sarah en Jorieke weer meiden nodig 

waar ze les aan moesten 

geven. Gelukkig gingen 

bovengenoemde dames weer 

gezellig mee. 

Zondag 21 januari was het 

zover, examen. Best 

spannend maar na een lange 

dag kregen Sarah en 

Jorieke te horen dat ze 

geslaagd waren. Top gedaan! 

Wij hebben er als 

vereniging weer 2 

gediplomeerde assistentes 

bij waar wij trots op kunnen zijn.    Jorieke Amting Sarah Kok 

Namens bestuur en leiding:  

   Van Harte Gefeliciteerd dames!!! 



Clubteamwedstrijden 12 november 2017 

Hallo, 

Ik ben Kaithlyn. Ik heb meegedaan aan de clubteamwedstrijd in 

Winterwijk samen met Nikki, Cedi en Nora. Het was de eerste keer en 

ik vond het heel spannend. 

Wat het beste ging was de vloer. Bij de warming-up lukte de overslag 

niet want de vloer was wel heel anders dan bij ons. De overslag lukte 

gelukkig wel bij de oefening. De vloer was ons laatste onderdeel. 

Daarna was de prijsuitreiking. Ik was heel zenuwachtig zouden we 1, 2 

of 3 worden. 

Het duurde niet lang en toen bleek dat we derde waren geworden. We 

kregen een beker en een medaille. We waren super blij. 

Toen alle prijzen waren uitgereikt mochten we omkleden en naar huis. 

Als iedereen de beker een week heeft gehad dan gaat hij in het kastje 

waar alle bekers in gaan. 

Ik vond het een hele leuke dag. 

 

Groetjes Kaithlyn Bouwmeester 

  



Contributie 2018 

    Basiscontributie Bondsbijdrage 
Afschrijving  

per maand 

Junioren 
t/m 15 

jaar 
€9,60 €2,15 €11,75 

Senioren 
16 t/m 59 

jaar 
€11,60 €2,62 €14,22 

Senioren 
Vanaf 60 

jaar 
€9,60 €2,62 €12,22 

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


Jongensturnen 

Nieuw – Nieuw – Nieuw – Nieuw 

Jongensturnen 

Zou jij graag in handstand willen staan, 

leren wat flanken is of in de herenbrug 

willen turnen? 

Kom dan bij Gymnastiekvereniging ’t Peeske! 

 

M.i.v. 24 februari 2018 

Elke zaterdag:  

13:15 uur tot 14:15 uur 

Vanaf groep 3 

Gratis t/m 24 maart 2018 

 

Locatie: Sporthal Beek, Kolkstedeweg. 

 

Aanmelden of informatie: activiteiten@gvpeeske.nl 

Nieuw – Nieuw – Nieuw – Nieuw 
  

 

 

mailto:activiteiten@gvpeeske.nl


Vrijwilligersuitje 

Zaterdag 27 januari was het weer tijd voor ons jaarlijkse 

vrijwilligersuitje. Elk jaar wordt er iets leuks georganiseerd om de 

vrijwilligers van onze vereniging te bedanken voor hun geweldige inzet. 

Dit jaar lag de organisatie in handen van Meike en Miranda. Zij hebben 

de vrijwilligers meegenomen naar het Gildegebouw in Beek om daar een 

cursus te volgen van de Muziekvereniging Volharding Beek.  

 

Alle vrijwilligers werden ingedeeld in groepen en samen met hun groep 

moesten ze een muziekstuk oefenen. Toen alle groepen klaar waren 

met oefenen, werden ze tezamen in een zaal gezet. Daar moesten ze 

samen spelen: Al die verschillende groepen bij elkaar, klonk als een 

mooi muziekstuk. Dit gaf wel weer aan dat samenwerking tot iets 

moois leidt, precies wat onze vereniging wil uitdragen. Na het 

muziekstuk hebben alle vrijwilligers bijgekletst onder het genot van 

heerlijk Chinees eten. Het was een geslaagde dag. Hierbij bedanken 

we Muziekvereniging Volharding Beek voor hun gastvrijheid en de 

leerzame dag!  



Vakantierooster/bijzondere data 

Pasen   30 maart t/m 2 april 

Meivakantie  27 april t/m 13 mei 

Pinksteren  21 mei 

Zomervakantie 16 juli t/m 26 augustus 

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 v.a. 1,5 jaar 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 Mariaschool ’s-Heerenberg  Larissa 

Vrijdag  18.00-19.00 Sport en Spel v.a. groep 3 jongens/meisjes    Rick 

Vrijdag  18.00-19.00 Springgroep 1: groep 3 t/m 8 Larissa 

Vrijdag  19.00-20.00 Springgroep 2: V.O.  Larissa 



Zaterdag 08.45-09.45 Peutergym/Kleutergym  Rick 

Zaterdag 10.00-11.00 Groep 3 basisschool  Meike 

Zaterdag 10.00-11.00 Groep 4 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.   



Wist je dat?: 

- Wij Gabriëlle en Jordy van harte feliciteren met de geboorte 

van hun dochter Lynn. Wij wensen hen veel geluk! 

- Tamara en Xander ook een dochter hebben gekregen: Jessie. 

Wij feliciteren hen ook van harte en wensen hen veel geluk 

samen. 

- Jorieke en Sarah geslaagd zijn voor de assistentencursus van 

de KNGU. “Gefeliciteerd” dames. De vereniging is erg blij met 

de assistentes! 

- Dat wij 4 geweldige uitvoering hebben gehad in 2017. 

- Dankzij de vele vrijwilligers wij er een heel mooi weekend van 

hebben gemaakt. 

- In de kerstvakantie een gym2move beweegplein is geweest. 

Hier hebben 125 kinderen aan deelgenomen. 

- De eerste wedstrijden alweer zijn geweest en de eerste 

medailles ook al binnen zijn. 

- NIEUW – NIEUW: Zaterdag 24 februari van 13.15 uur tot 

14.15 uur wordt gestart met jongens-turnen binnen onze 

vereniging. Rick en Inge gaan de turnles voor jongens 

verzorgen. 

- We bij de kleuterles nog wel wat leden kunnen gebruiken. Dit is 

elke zaterdagochtend van 08.45 uur tot 09.45 uur. 

- Wij dit jaar weer met alle kinderen vanaf groep 3 op kamp 

gaan. Dit is van 7 t/m 9 september 2018. 



- Er altijd verhaaltjes, tekeningen of leuke raadsels/moppen 

ingeleverd kunnen worden voor in het clubblad. Dit mag je 

mailen naar: miranda.gym@live.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: larissaderuiter@kpnmail.nl 

Riny Reuling  Trainster senioren Tel: 0314-684425 

v. Barneveldlaan 37     

7031 ZK Wehl 

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 
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