
Voorwoord van de redactie 

Hallo clubgenoten, 

Voor jullie ligt alweer boekje nummer 30, september 2019. 

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan, wat betekent dat het 

tijd is voor een terugblik op het afgelopen seizoen. 

Zo zijn er wedstrijden geturnd en daarbij zijn er weer veel medailles 

gewonnen: 15 bronzen, 8 zilveren en 6 gouden medailles! Super knap 

geturnd allemaal! 

Daarnaast zijn er weer een aantal uitjes en feestjes georganiseerd. 

Allereerst was er het jaarlijkse Keepfit uitje. En natuurlijk hadden de 

peuters en de kleuters het Nijntje Beweegfeest. Maar onze 

selectiemeiden hadden wel een heel mooi uitje. Ze gingen eerst naar 

Skyzone en daarna bleven ze slapen in de gymzaal.  

Uiteraard hebben we ook weer twee nieuwe clubkampioenen: Lotus te 

Booij en Jorieke Amting. Jullie hebben de eer om je een jaar lang 

clubkampioen te noemen van onze vereniging! Wij zijn trots op jullie! 

Tot slot willen we de Rabobank bedanken voor hun mooie cheque. Ze 

gaven ons maar liefst € 3.000,00! Hierdoor hebben we eindelijk onze 

airtrack aan kunnen schaffen.  

Wederom alle leden en sponsoren bedankt voor jullie bijdrage aan dit 

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

Op naar een nieuw seizoen! 

De redactie: 

Henk Horst, Miranda Scholten, Maaike Horst  



  Even voorstellen… Meike Beekhuizen  

1) Hoe lang ben je al bij onze 

vereniging betrokken? 
Volgens mij ben ik in 2000 begonnen, dus dat 

zou dan bijna 20 jaar zijn.  

2) Heb je zelf ook geturnd? 
Jazeker.  Als jong meisje begon ik eerst bij 

de gym. Ik zie me nog in een lange rij staan, 

want er stond maar één toestel op, waar je 

om de beurt op mocht. Toen ik 6 jaar oud 

was, kwam er iemand langs in de les en die 

deed wat testjes met mijn zus en mij . Vervolgens werden we 

uitgenodigd om bij de selectie te komen. Ik zal nooit vergeten dat ik 

naar mijn eerste selectieles toeging. Ik kwam een oud gebouw binnen . 

Vanuit de hal kon je zaal inkijken en die stond helemaal vol met 

turntoestellen! Alsof de hemel voor me openging. Geweldig! Turnen 

werd mijn lust en mijn leven. 

3) Wat vind je het leukste aan lesgeven? 
Het leukste aan lesgeven vind ik het doorgeven van het plezier in 

bewegen. Door training kun en durf je steeds meer. Dat is toch een 

geweldige ervaring. 

4) Ben je nog op vakantie geweest afgelopen 

zomervakantie? Zo ja, waarheen ben je geweest en hoe 

was de vakantie? 
Ja, ik ben op vakantie geweest. Samen met mijn jongste zoon, 20 jaar 

alweer, ben ik 8 dagen naar Corsica geweest. Daar wilde ik al heel lang 

een keer naartoe. Een bergachtig eiland met hele mooie natuur,  

prachtige stranden en lekker  weer. Wat wil je nog meer? 

  



5) Naar welke activiteit kijk jij bij onze vereniging altijd 

het meeste naar uit? En waarom?  
De leukste activiteit van de vereniging vind ik de lessen zelf. Het 

bezig zijn met het turnen. Het leren van nieuwe elementen. Natuurlijk 

is het leuk om dat in de vorm van een uitvoering of wedstrijd te laten 

zien. Maar dan komen ook hele andere zaken om de hoek kijken. Bij 

wedstrijden met wedstrijdspanning kunnen omgaan, of bij een 

uitvoering heel veel geduld hebben en veel herhalen zodat het echt 

mooi wordt. Al dat soort zaken zijn ook belangrijk, maar mijn passie 

ligt meer in het turnen zelf.  

6) Dit seizoen (2019-2020) is je laatste seizoen als 

turnleidster. We gaan je natuurlijk erg missen. Wij 

vragen ons af: wat ga jij het meeste missen aan onze 

vereniging? 
Alles ga ik missen! De kinderen, de collega’s, de sfeer, het turnen.  

Maar  elke passie vraagt  ook veel investering. Anders kun je er niet 

uithalen wat erin zit. Dat geldt voor turnsters, maar ook voor 

train(st)ers. Ik merkte dat ik dat niet meer voldoende kon opbrengen 

en dat voelde niet goed. Je kunt een passie niet half overbrengen. Het 

is alles of niets. 

  



Jurycursus 

Op donderdag 23 mei hebben wij (samen met Karlijn en Elke) onze 

jurycursus met succes afgesloten.  

We hebben hiervoor 4 lessen gehad van 3 uur lang, elke les kwam er 

een ander onderwerp aan bod. Naast de lessen moesten we ook veel 

thuis oefenen met het schrijven en leren van de tekens van de 

verschillende elementen. In het begin was het allemaal erg lastig met 

de nieuwe tekens maar we merkte, hoe meer we oefende hoe 

makkelijker het werd. 

We moesten natuurlijk ook examen doen. Dit bestond uit 2 delen, het 

theorie-examen moesten wij online thuis maken. Het theorie gedeelte 

was een eitje, maar voor het praktijk examen waren wij toch wel 

zenuwachtig. Het praktijk examen maakte we allemaal tegelijk, we 

kregen een oefening 2x te zien en moesten het vervolgens beoordelen. 

Op de avond dat wij examen deden was iedereen die examen deed 

geslaagd. 

Wij hebben nu ons TD-1 diploma gehaald, wat betekent dat wij 

voorgeschreven oefenstof mogen jureren. We willen beide de vervolg 

cursus doen (TD-2), want dan mogen wij ook de keuze oefenstof 

jureren. Het was elke avond erg leerzaam en leuk om te doen daarom 

willen wij straks ook verder met TD-2. 

We hebben ook al onze eerste wedstrijd gejureerd, dit waren de 

clubkampioenschappen. Alles verliep erg soepel en het was een super 

eerste ervaring. 

Groetjes 

Sarah en Julianne 



Het Nijntje Beweegfeest!! 

De peuters en kleuters van onze vereniging oefenen het hele seizoen 

door voor het jaarlijkse KNGU Nijntje beweegdiploma. Ze oefenen 

bijvoorbeeld het balanceren, springen, zwaaien, klimmen, rennen, 

hinkelen, werpen en mikken en nog veel meer. Als iedereen goed 

geoefend heeft is het tijd voor een feestje, het Nijntje beweegfeest! 

Op zaterdag 9 februari 2019 waren alle papa’s en mama’s, opa’s en 

oma’s, broertjes en zusjes uitgenodigd om te komen kijken naar wat de 

peuters en kleuters geleerd hebben. Natuurlijk was Nijntje zelf ook 

aanwezig om alle kinderen aan te moedigen. De zaal was versierd met 

slingers en ballonnen. Halverwege hebben de kinderen wat te drinken 

gekregen en even pauze gehouden  

Alle kinderen hebben goed hun best gedaan en aan het einde van het 

feest hebben alle kinderen een welverdiende dikke duimen diploma of 

het Nijntje diploma ontvangen! Knap gedaan hoor!!  

Als laatste nog even op de foto met z’n allen! 

Het was wederom een geslaagd feestje!  

Groetjes, gymjuf Inge 



Stukjes van de leden 

Hallo, mijn naam is Loes Kuster. Ik zit sinds februari 2018 bij de 

springgroep op vrijdag avond.  

Vorig jaar ben ik voor het eerst meegegaan op kamp. Het was van 

zaterdagmiddag tot zondagavond. Toen we aankwamen kregen we eerst 

ons kamernummer en moesten we ons bed opmaken. Ik lag bij al mijn 

vriendinnen. Het was super gezellig! ’s-Avonds hadden we een 

spooktocht en een bonte-avond. Ik ben niet met de spooktocht 

meegegaan. De bonte-avond vond ik het leukste deel. Iedereen moest 

iets doen. En ik deed met al mijn vriendinnen het “ Het Vliegerlied”. 

Later ging ik ook nog alleen zingen. Ik was de enige die twee dingen 

deed en ook één ding alleen. Daarna deed ik mijn pyjama aan en 

mochten we nog tot middennacht opblijven. 

Na een heerlijk ontbijt gingen we zondagochtend naar het bos. Daar 

hebben we allemaal leuke spelletjes gedaan. Daarna gingen we lunchen. 

Toen gingen we spelletjes op het veld doen. Na de groepsfoto maken, 

mochten we inpakken en naar huis.  

Het was heel leuk, dus de volgende keer ga ik zeker weer mee! 

 

Deze mooie tekening is 

gemaakt door Fleur 

tijdens de finale van de 

5e Divisie: 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rosalie heeft deze 

prachtige tekening 

gemaakt tijdens de finale 

van de 5e Divisie: 

 
  



Contributie 2019 

    Basiscontributie Bondsbijdrage 
Afschrijving  

per maand 

Junioren t/m 15 jaar €9,90 €2,20 €12,10 

Senioren 
16 t/m 59 

jaar 
€11,95 €2,70 €14,65 

Senioren 
Vanaf 60 

jaar 
€9,90 €2,70 €12,60 

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 (o.v.b.) 21 t/m 27 oktober 

Turngala Den Bosch  27 oktober 

Uitvoering   2 en 3 november 

Kerstvakantie   23 december t/m 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 1 maart 

Pasen    10 t/m 13 april 

 

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 16.30-18.30 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 1: groep 3 t/m 8 Larissa 

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

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

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  Meike/Inge 

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. 

  

 

  



Vragen aan: Koen Bosman 

Kun je iets over jezelf vertellen? 

Hallo ik ben Koen en ik ben 9 jaar oud. Ik woon in Beek samen met mijn 

vader, moeder, zus, kippen, hond en konijn. 

 

Wat doe jij bij de gymvereniging? 

Ik zit bij Sport en Spel op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur bij meester 

Rick, juf Merel en juf Floor. 

 

Wat vind je het leukste bij de Sport en Spel les? 

De lessen vind ik heel leuk omdat we elke week iets anders doen. 

Dan doen wij een spelletje of gaan één sport doen. 

 

Hoe lang zit je al bij Sport en Spel? 

Dit wordt voor mij het 4e jaar bij Sport en Spel en ik vind het nog 

steeds leuk. 

 

Vind je het leuk om met kinderen van alle leeftijden te sporten? 

Ja, want dan heb je wat meer gezelschap om je heen. 

Het is altijd heel gezellig. 

 

Zit er nog meer familie van jou bij de vereniging? 

Zeker: - Mijn moeder maakt altijd een verslag van de vergaderingen 

- Mijn zus turnt bij de groep Voortgezet Onderwijs op zaterdag 

- Mijn nicht turnt bij de selectie en de ook bij de VO groep op 

zaterdag 

- Mijn nichtje turnt bij groep 6 

- Mijn neefje zit bij de kleutergym 

- Als laatste is mijn tante, die is trainster 

Een grote sportfamilie dus ☺ 



Jaarlijkse uitje Keepfit-dames 

Maandag 8 juli was het weer ons Keepfit groepsuitje, georganiseerd 

door Nardie Rosendaal. 

Om half 7 was het verzamelen bij de gymzaal met drie auto’s. Ik werd 

opgehaald in Wehl. De rit ging naar de Slangenbrug, waar we een 

wandeling hebben gemaakt van ongeveer 4 kilometer; konden we 

natuurlijk lekker bijkletsen. De afsluiting was bij de Smoks in Zelhem, 

waar de gebakjes al klaar stonden met een bakje koffie, daarna 

bitterballen met een drankje tot besluit. Hier moeten we weer een 

jaar op teren. Het was weer supergezellig met dank aan Nardie voor 

het regelen van deze avond. 

Groetjes Dea 

 

  



Het geheim voor juf Meike 

Elk jaar sluiten wij met onze selectiegroep het seizoen af door samen 

in de sporthal te logeren. Dit is altijd erg gezellig met eigen gemaakt 

eten, een activiteit en weinig slaap. Maar dit jaar was het anders. 

Want juf Meike had aangegeven na de zomervakantie te stoppen met 

selectie les geven. Wij als leiding wilde dit natuurlijk niet zomaar 

voorbij laten gaan. Na kort overleg tussen ons wisten we wat we gingen 

doen! Een grote verrassing voor juf Meike!! 

In de lessen die volgde werd er geoefend met de meiden aan een 

optreden op de airtrack. Alle drie de groepen hadden een eigen stuk 

wat uiteindelijk samengevoegd zou worden tot 1 grote act. Heel snel 

hadden de meiden het onder de knie, en een dansje volgde. En wel op 

de muziek waar Meike enkele jaren geleden zelf op gedanst heeft met 

een uitvoering. Op de muziek BRASIL lieten de meiden zien dat zij ook 

goede dansmoves hebben! 

Maar we gingen nog een stapje verder, want wat geef je zo iemand als 

cadeau om ons niet te vergeten? Er kwamen ideeën en er werd door 

iedereen geknutseld. Iedereen mocht een ijsstokje van naam voorzien 

en versieren. Uiteindelijk zou dit gebruikt worden bij aankleding van 

het cadeau. De lessen werden dus steeds uitgebreider met allerlei 

dingen voor Meike. Die zelf nergens van wist, en ook de meiden konden 

“het geheim” allemaal goed bewaren. 

Toen kwam de dag van het optreden. Na een toch wel korte nacht (ze 

moesten allemaal wel slapen) was juf Meike buiten het fopspel (de 

naam zegt het al) aan het doen. Ondertussen kon er binnen in de zaal 

omgebouwd worden. Ook de ouders waren allemaal netjes op tijd bij de 

zaal gekomen om samen naar het optreden te kijken. Meike wandelde 

rustig naar de zaal, en had nog niet helemaal in de gaten wat er ging 



gebeuren. Bij binnenkomst was haar verbazing dan ook groot bij het 

zien van al die mensen. Het kwam bij haar als een volledige verrassing! 

Dat was nou net de bedoeling. Bij het plaatsnemen op de speciaal 

neergezette stoel kwam er dan toch een traan. Het besef van wat wij 

allemaal “stiekem” gedaan hadden. Na een grote hap lucht konden de 

meiden beginnen, want die hadden er zin in!! 

De meiden, die geen enkele keer samen hadden kunnen oefenen, deden 

het super! Niet alleen het turnen, maar ook de dans. Een groot applaus 

volgde zodra de muziek stopte! Hierna werd het cadeau aan juf Meike 

overhandigd, waar zij heel blij mee was! Aansluitend was er tijd voor 

de meiden en ouders om “afscheid” te nemen.  

Wat ons betreft was dit afscheid voor Meike zeer geslaagd.  

Wij hopen dat Meike dit ook zo heeft ervaren!! ☺ 

Groetjes Gabrielle en Larissa 

  



Stukjes van de leden 

SLAPEN IN DE ZAAL 

Het was heel gezellig met slapen in de zaal  

Iedereen vond het heel leuk met SLAPEN in de ZAAL 

En we hebben allemaal lekker GESNOEPT 

En we zijn naar Skyzone geweest en dat was superleuk 

We hadden ook allemaal leuke gekke opdrachten gedaan 

En we hadden allemaal voor juf MEIKE GEKNUTSELD 

En we hadden stiekem een dansje voor juf Meike gedaan 

En geoefend en we hadden ook Brasil gedaan 

En toen was het eind we hebben het dansje voor juf Meike gedaan  

En natuurlijk was het schilderij ook af. 

 

Groetjes Talisha 

  



Mijn eerste wedstrijd 

 

Hallo mijn naam is Lotus te Booij en ik heb zaterdag 22 juni mijn 

eerste wedstrijd geturnd. 

Dit waren de clubkampioenschappen! 

Het begon met de warming-up. Daarna begonnen we met de balk.  

Vervolgens gingen we door met vloer, sprong en brug. Brug vond ik het 

leukst! 

Toen ging ik even zitten, want ze zetten de blokken op. Iedereen 

moest erachter gaan staan. Als eerste werden de winnaars van de 

hoogste groep bekend gemaakt. Daarna twee andere groepen. 

Toen waren wij aan de beurt. Ik werd eerste, en kreeg een medaille. 

Daarna moesten alle nummers 1 naar voren komen, en werd ik 

clubkampioen! Ik kreeg 2 hele mooie bekers, een diploma en een 

medaille. 

Het was een hele leuke dag!! 
 

  



Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Geert Vos en ik woon in 's-Heerenberg. Ik ben 8 jaar. 

Mijn hobby's zijn natuurlijk turnen, naar de skatebaan gaan, youtube 

filmpjes maken, tafelvoetballen en thuis op de trampoline springen. 

Eerst zat ik op sport en spel, maar toen vorig jaar jongensturnen 

begon ben ik dit gaan doen. Turnen vond ik eerst maar voor meisjes, 

maar nu vind ik het een hele stoere sport! 

 

We hebben een leuk groepje jongens met turnen op zaterdagmiddag. 

Miranda en Inge geven altijd leuk les. We leren veel nieuwe dingen. Ik 

heb elke week veel zin om te gaan turnen. Ik vind het jammer dat we 

nu een paar weken geen les hebben, maar vakantie is natuurlijk wel 

fijn! 

 

Een tijd terug was de clubkampioenschap. Dit vond ik erg leuk. Daar 

heb ik mijn eerste medaille gewonnen. Ik ben 2e geworden. Daar ben ik 

heel blij mee! 

Ik hoop dat ik nog lang kan turnen bij 't Peeske. 

Groeten Geert 

  



Mijn trainster en ik 

Turnster: Hiske Dikker 

Trainster: Gabriëlle Klompenhouwer 

Trainingstijden: Selectie 18:00 t/m 20:00 

Niveau: Jeugd 1 

Hoe lang trainen jullie al samen? 

4 seizoenen brengen we al samen door 

in de gymzaal. 

Wat voor een band is er tussen 

jullie?  

Gabriëlle: Een sportieve band! 

Hiske: En een vertrouwensband. 

Gabriëlle: Juist om nieuwe dingen te 

leren, heb je soms hulp nodig van ons. 

En doordat je ons vertrouwt, kunnen 

wij je hierin helpen, maar ook vangen. 

Wat is er leuk aan Gabriëlle? 

Gabriëlle is een aardige trainster, ze is gelukkig ook niet zo streng. 

Wat zijn de sterkste kwaliteiten van Hiske? 

Hiske is een hele gezellige meid met dance moves ☺ Ook kan ze heel 

hard springen en turnt ze heel erg stabiel op de balk. 

Op welk element dat je van Gabriëlle hebt geleerd, ben je het 

meest trots? 

Hiske: Op de arabier flikflak! 

Gabriëlle: Maar dat komt natuurlijk ook door de andere trainsters en 

omdat je thuis veel hebt geoefend. 



Sponsoring van de Rabobank 
 

Zoals vele leden weten waren wij al enige tijd aan het sparen voor een 

airtrack. Dit is een opblaasbare baan, welke lichtgewicht en geluidloos 

is. Helaas zijn de kosten voor deze airtrack erg hoog. Daarom hebben 

wij afgelopen periode een aanvraag gedaan bij het coöperatiefonds van 

de Rabobank. 

Heel blij waren we dan ook dat wij uitgekozen zijn en €3.000,- hebben 

mogen ontvangen voor de aanschaf van een airtrack.  

 

Tijdens een 

maandagles kwam een 

vrijwilliger van het 

coörporatiefonds van 

de Rabobank ons de 

cheque overhandigen. 

 

Namens het bestuur, 

de leiding en alle 

leden bedanken wij 

de Rabobank voor 

deze bijdrage. Onze 

airtrack wordt al 

veelvuldig gebruikt 

door onze leden! 

 

  



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  Mobiel: 06-57083090 

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 

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 

Inge Gerritsen  Trainster junioren Mobiel: 06-30367828 

Polmanstraat 1                 E-mail: inge.gerritsen@hotmail.com 

7037 CZ Beek 

Henk Boerstal  Trainer senioren   

 

mailto:miranda.gym@live.nl
mailto:mh.beekhuizen@gmail.com

