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Van de voorzitter
Voorjaar

Na een lange sneeuwwinter hebben we alweer genoten 
van het eerste voorjaarszonnetje. Belangrijk, want 
het geeft je na de lange sombere winter weer energie 
om nieuwe plannen te maken en te kijken hoe we de 
vereniging klaarmaken voor het nieuwe decennium. 
We hebben net een wedstrijd van het Rayon achter 
de rug, die wij als Beukers mochten organiseren, door 
trainers, juryleden en vooral turnsters gekenmerkt als 
erg goed georganiseerd. Knelpuntje na afl oop was wel 
dat we met te weinig mensen een complete dubbele set 
toestellen over een hobbelweggetje naar een andere zaal 
moesten brengen. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat 
dit, na vanaf zondagochtend 07:00 in de weer te zijn 
met de organisatie wel een signifi cant minpuntje was. 
Pas om 20:30 trokken we de huisdeur achter ons dicht... 
Niet getreurd, we doen het voor de kids die volgens mij 
een prima wedstrijd hadden en waarbij de meiden van 
onze club UITSTEKEND presteerden! We zagen mooie 
oefeningen op muziek die bijzonder en niet zo standaard 
was, waardoor de oefeningen juist extra opvielen. 

Bij de jongensselectie gaat het ook uitstekend en komen 
Mike, Torn en Rick in de 2e divisie uit, een hele prestatie 
en de rek is er nog niet uit. Volgen dus en mee naar de 
wedstrijden. Dat belooft nog wat... 

Bij de Zumba en Streetdance gaan we zo ongeveer door 
het dak. Het aantal leden blijft maar groeien en we na-
deren de 150 Zumba- en Streetdanceleden. Een enorm 
compliment voor Susan en de andere meiden, maar ook 
voor Hans en Jacqueline die er persoonlijk voor zorgen 
dat Susan zich helemaal op de les kan storten, terwijl 
zij de organisatie eromheen voor hun rekening nemen. 
TOP!

Een andere topprestatie levert het bestuur op dit mo-
ment. Al tijdens de jaarvergadering aangegeven, maar 
het moet ook op dit podium gezegd: het bestuur heeft 
dringend versterking nodig. Zeker ook als we onze 
verdere ambities waar willen maken. En ja wij hebben 

ook een druk leven, maar we doen het erbij omdat 
iemand de klus moet klaren. Voor jullie! Daarom een 
dringende oproep voor iedereen die lef heeft en wil 
mee regelen: 

KOM HELPEN BESTUREN. 
Wat je er voor terug krijgt? Een hoop lol met elkaar, 
ervaring en dankbaarheid als je leden plezier ziet 
hebben tijdens de les of een wedstrijd. Een klein 
gesprekje tijdens een wedstrijd met een kind dat trots 
vertelt hoe goed haar balkoefening wel niet gaat geeft 
voldoende energie om weer een jaar vooruit te kun-
nen... Daar doe je het voor.

Als laatste zijn we weer vol in voorbereiding voor de WK 
Bouwes en de BeukerCup. Tot vorig jaar was dit een 
combinatiewedstrijd, waarbij de WK Bouwes voor recre-
atie en de BeukerCup voor de selectie op dezelfde dag 
in dezelfde zaal werden gehouden. Door het grote aantal 
leden (de gym in Edam heeft nog nooit in haar 125 jarig 
bestaan zoveel leden gehad) zijn we genoodzaakt deze 
wedstrijd over 2 dagen uit te smeren. De WK Bouwes, 
net als vorig jaar op zondag, zal op 25 april in het Bol-
werck gehouden worden; de wedstrijd om de BeukerCup 
zal waarschijnlijk op 30 mei plaatsvinden in de Gymstuif 
in Volendam. Natuurlijk verwachten we dat jullie in 
grote getale komen, dat vinden onze kids namelijk erg 
leuk!

Tot slot heeft op 17 maart jl de Jaarvergadering plaatsge-
vonden. Met trots is vastgesteld dat de contributie voor 
het 2e jaar achtereen voor de gymafdeling op hetzelfde 
niveau gehouden kan worden. Daarnaast is een deel van 
het eigen vermogen omgezet naar een reservering voor de 
toekomstige Gymstuif, zodat we onze selectie ook in de 
toekomst, met een mogelijk nieuwe hal bij het zwembad, 
de beste faciliteiten kunnen bieden. Tevens is vastgesteld 
dat het huidige bestuur ook het komend verenigingsjaar 
voor u klaarstaat. Wij vertrouwen op uw hulp.

Een fi jn voorjaar gewenst,
Jaap van der Spek
Voorzitter 
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Voorzitter Jaap v.d. Spek 
overhandigt Janneke Jonk 
de bos bloemen. 

Jaap krijgt de Bonds-
speld van de KNGU 
opgespeld door Frieda 
Voorthuijzen.

• Voorzitter Jaap van der Spek heet iedereen hartelijk welkom op de 40ste ledenvergadering van De Beukers.
• Een belangrijke mijlpaal was in 2009 het afscheid van Frieda Voorthuijzen als bestuurslid en trainster bij de  
   dinsdagavondtrimgroepen. Zij heeft hiervoor de Gemeentelijke Legpenning ontvangen van burgemeester Van  
   Beek en is benoemd tot Erelid van De Beukers.
• Het aantal leden is fl ink gegroeid door de Zumba- en Streetdancelessen o.l.v. Susan Koning.
• 2010 moet het jaar van de organisatie worden: het bestuur is te klein om alle taken uit te kunnen voeren. Er  
   moeten commissies worden gevormd die deeltaken op zich nemen.
• aftredend en herkiesbaar is penningmeester dhr. Pim Eijlander. Er zijn 2 vacatures.
• De contributie voor de gym- en turnafdeling blijft gelijk.
• De Zumba- en Streetdancecontributie gaat omhoog
• Er wordt een bedrag gereserveerd voor de nieuw te bouwen turnhal. Het is de bedoeling dat deze bij het zwem- 
   bad gebouwd wordt. Hier kan dan ook (een deel van) de recreatie gymmen. 
• Er worden mensen in de bloemetjes gezet: dhr. Jaap Voordewind is een kwart eeuw geleden begonnen bij de  
   trimgroep van Sieuwert Oost en inmiddels dus al 25 jaar lid van De Beukers. Hij krijgt een Bondsspeld van de  
   KNGU opgespeld door Frieda Voorthuijzen, zijn trainster van de afgelopen 13 jaar.
• Janneke Jonk krijgt bloemen omdat zij inmiddels 5 jaar samen met Gré Snoek de distributie van het clubblad  
   verzorgt. Gré heeft de bloemen een dag later thuisbezorgd gekregen.

Tonia Reijers

Gré Snoek
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We hebben dringend 
2 nieuwe bestuursleden nodig 
die enkele regeltaken op zich 

willen nemen met betrekking tot de 
recreatiegroepen.

Toen u uw kind opgaf bij De Beukers was het toch de bedoeling dat 
hij of zij het zo goed mogelijk ging doen. 
De trainers en trainsters doen vervolgens hun uiterste best om alles 
uit uw kind te halen.

Dat kan betekenen dat er na verloop van tijd meegedaan kan wor-
den aan wedstrijden. Erg leuk natuurlijk, maar er is een door de 

Bond gestelde voorwaarde: 

“een vereniging moet bij wedstrijden
per 5 kinderen één jurylid leveren”

en als dat niet lukt 
mogen die kinderen niet meedoen!

Op dit moment hebben we slechts ‘n 3-tal juryleden
en bovendien kunnen die ook niet altijd. 

Er ontstaat dus een dreigende situatie!
En dat wilde u toch niet toen u uw kind inschreef!

Vandaar onze oproep: 

GEEF U OP VOOR DE JURYCURSUS
(eind deze maand is er een korte cursus) 

Voor inlichtingen:
Tonia Reijers
0299 351686
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De Beukers De Beukers

--------------------------------------

Dealer van Koga Miyata, Batavus, Giant en Gazelle

Hamerstraat 20
1135 GA  Edam
Telefoon 0299 371829
Fax 0299 372678
E-mail: dehoopenzn@quicknet.nl

M. de Hoop: 06 52308341
P. de Hoop: 06 51384637

•AEGON •  ALGEMENE ZEEUWSE •  AMEV 
•  BOVENMIJ •  DELTA LLOYD •  EERSTE 
HOLLANDSCHE •  GENERAL ACCIDENT • 
GENERALI •  HOOGE HUYS •  NATIONALE 
NEDERLANDEN •  NEDERLANDSE VERZEKE-
RINGSGROEP •  NOG •  RVS •  TIEL UTRECHT 
•UBO •  ZÜRICH

UNIVÉ

• Gratis leenauto bij autoschade

• Rechtstreekse afhandeling met alle   
   verzekeringsmaatschappijen inclusief    
   Univé Verzekeringen

• Wij dragen er zorg voor dat uw 
   schade gegarandeerd 100% hersteld   
   wordt

• 4 jaar garantie op de gehele reparatie
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Om kwart voor 8 werd Ilona door Simone haar 
moeder opgehaald, samen met Simone. Toen gingen 
we naar de wedstrijd in de Wormer. 

Wij hadden de eerste wedstrijd. Toen we aankwamen 
moesten we even wachten en toen begon de warming-
up. Na ongeveer een kwartier was de warming-up 
afgelopen en kregen we de opmars. 
Onze vereniging liep voorop, want De Beukers organi-
seerde de wedstrijd dit keer. 
Toen dat ook klaar was begonnen we met het eerste 
onderdeel, bij ons was dat vloer. Ilona moest als eerst 
en daarna Simone. 
Bij ons allebei ging het niet zo goed. Simone had een 
10.20 en Ilona had een 10.30. Als tweede onderdeel 
hadden we sprong, dat ging beter dan vloer. Daar had 
Simone een 11.30 en Ilona 11.15. 

Daarna hadden we brug, ook dat ging wel goed. Si-
mone haalde daar 11.30 en Ilona 10.00 
En als laatste onderdeel hadden we balk, gelukkig zijn 
we er geen een keer afgevallen. Daar had Simone 11.20 
en Ilona 9.70. 

Toen begonnen de turnsters van de tweede wedstrijd 
warming-up te doen. Ook dat was na ongeveer een 
kwartier weer klaar en toen begon weer de opmars 
voor de turnsters van de eerste en tweede wedstrijd. 
We stonden allemaal om de vloer heen en toen begon 
de prijsuitreiking. Bij ons niveau waren er 4 medailles. 
Uiteindelijk was Simone 2e en Ilona 4e, dat hadden we 
niet verwacht.

Groetjes,
Simone en Ilona
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Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

tonia@debeukers.nl

D. Gerritszstraat 22 Edam

kopij:

eind mei

verschijnt:

half juni

Paasweekend    2 t/m 5 april
Meivakantie    30 april t/m 7 mei 
Hemelvaart  13 t/m 16 mei 
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 

REFLEX
Praktijk voor

Voet refl exzone-therapie / Massage
Touch for Health

Numerologie
en

Familie opstellingen
Paltrokmolen 6, 1135 KM Edam

www.karenvandervelde.nl 
info@karenvandervelde.nl

Dans–Choreografi e 
Susan Koning

Tel: +31611174322
Email: 
susan_koning@live.nl

Hoi allemaal, mijn naam is Sacha Velker. Ik 
ben 9 jaar en woon in Edam.

Ik heb één broertje, Merijn. 
Mijn favoriete sport is Gym, het leukste on-
derdeel vind ik de bok.
We trainen elke week vrijdag met Chantal.
Verder zit ik ook op Toverbal en Bosvolk. Ik 
ben gek op toneelspelen, zingen en knutselen.

Ik zit in groep 6 van basisschool de Trimaran.
Ik heb één huisdier, een poes, Rocky.  Alleen 
is hij nu ziek en zal hij niet lang meer leven. 
Dit vind ik heel erg want ik ben met hem 
opgegroeid en zal hem vreselijk missen.

Ik geef nu de pen door aan Iris de Vries.

Groetjes van Sacha
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Sporthuis De Bierkaai

De schaats- en skeelerspecialist

Bierkade 1
1135 WS Edam
tel/fax 0299 - 371832

‘De Fortuna’
Restaurant Spuistraat 3

1135 AV
Edam

Dagelijks
geopend

voor
lunch

en
diner

Reserveringen: 0299-371671 www.fortuna-edam.nl
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Zomerkampen Houdt van Holland

Er zijn nog enkele plaatsen voor: 
- Een onvergetelijke week in Beekbergen, op het KNGU terrein (6-8 jarigen een ½ week). 
- Lekker lachen, keten, (weinig) slapen in tenten en met zijn allen eten aan grote tafels. 
- Survival of the fittest, speurtochten, bosspelen, knutselen, zeskamp, bonte avond, zwemmen, 

turninstuif, disco en nog veel meer. 
- Er is 24 uur per dag EHBO aanwezig en er zijn goede wc en douchegelegenheden. Het eten 

komt uit een professionele keuken en vegetarisch is ook mogelijk. 
- Zomerkamp in de eerste week van de zomervakantie (11-17 juli) en zomerkamp, gymkamp 

(elke dag een keer turnen) of danskamp (iedere 
dag dans) in de laatste week: 15-21 augustus  

En .......... al zin gekregen? Vul dan onderstaand 
inschrijfformulier in en lever het zo spoedig mogelijk 
in, samen met een aanbetaling *) van € 20,00 (6-8 jr. 
€ 10,--) in bij:  

Piet en Tonia Reijers, D.Gerritszstraat 22, 1135 GX
Edam, tel: 35 16 86. 

*) gelijk aan de annuleringskosten; wordt niet terugbetaald. 

De leeftijdsindeling en de kosten         
Zomerkamp Gymkamp Danskamp

Superjongerenkamp (Sjoka)   6 t/m   8 jaar  €   68,= n.v.t.  n.v.t. 
Jongerenkamp (Joka)      8 t/m 10 jaar  € 125,= € 145,= € 135,= 
Tienerkamp (Tika)  10 t/m 12 jaar  € 128,= € 148,= € 138,= 
Middenkamp (Mika)  13 t/m 15 jaar  € 133,= € 153,= € 143,=
Ouderenkamp (Ouka)  15 t/m 18 jaar   € 136,= € 155,= € 145,=

Een plaats kan helaas niet gegarandeerd worden. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik hoop dat ik nog mee kan met het Zomer/Gym/Dans-kamp van 2010! 

Naam:……………………………….jongen/meisje  Geboortedatum:………………….. 

Adres:……………………………………………...  Telefoon:…………………………. 

pc/Woonplaats:…………………………………….  e-mail:………………………….…

          
Ik wil, als er nog plaats is, graag mee met:      11-17 juli      15-21 augustus 
         Zomerkamp  Zomer Gym Danskamp 
Superjongerenkamp (Sjoka)   6 t/m   8 jaar  O  O nvt nvt 
Jongerenkamp (Joka)      8 t/m 10 jaar  O  O O O 
Tienerkamp (Tika)  10 t/m 12 jaar  O  O O O 
Middenkamp (Mika)  13 t/m 15 jaar  vol  bijna vol vol 
Ouderenkamp (Ouka)  15 t/m 18 jaar  O  vol vol vol 
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Het was zaterdagochtend 20 maart 2010 vroeg aan-
treden voor de meisjes van De Beukers. Voor Amber 
begon het ’s morgensvroeg niet zo grappig, want ze 
bleek haar blauwe pakje (is nog van mij geweest, 
dus antiek en dat raakt wel eens op) niet meer aan 
te kunnen, dus even lichte paniek. 

Toen maar besloten om haar gewone reguliere pakje 
aan te trekken. Gelukkig had Chantal geen bezwaar. 
Om 08:00 uur moesten de meisjes al aanwezig zijn, 
dus van uitslapen in het weekend kwam niks. Met 
een beetje slaperige hoofden ontmoetten Caya, Anna, 
Lotje en Amber elkaar. Beetje de zenuwen er af kletsen 
en daarna de warming-up. Dat zag er erg grappig uit, 
want ze hebben allen een beetje de leeftijd van “naar 
het Middelbaar onderwijs”, dus zo’n warming-up 
vinden ze eigenlijk niet zo leuk, al die mensen die naar 
hen kijken. Gelukkig was deze “schaamte” wel weg 
tijdens de opmars samen met Chantal Konijn en bij de 
wedstrijd zelf.

Ze begonnen hun ronde met sprong. Dat zag er bij 
allevier keurig uit. Ik ben blij dat ik niet hoef te jure-
ren, want ik zie het niet. Gelukkig had De Beukers als 
afgevaardigde voor deze 2 wedstrijden Carla de Winter 
en die wist zich goed van haar taak te kwijten.
Daarna volgden nog brug, balk en vloer. Het zag er 
allemaal keurig en verzorgd uit. 
Daarna hadden de meiden nog even pauze. Ook bij 
deze wedstrijd liep het weer stevig uit (ruim een uur), 
maar dat zijn we inmiddels gewend. Het publiek 
vermaakt zich wel met eten uit de kantine en een goed 
gesprek.

Eindelijk de uitslag. En toen bleek Amber ook bij deze 
wedstrijd weer 3e te zijn geworden. Ze was verschrik-
kelijk blij. Afgelopen jaar was ze overgezet van Selectie 
naar Recreatie en nu blijkt ze toch nog een prijs te win-

nen. Dat is leuk, train je toch niet voor niks zo hard.
Moe en voldaan trokken wij weer huiswaarts om de 
mooie medaille thuis te tonen.
We hebben weer erg genoten en de organisatie in 
Oostzaan was – ondanks de uitloop, maar dat weten 
we nu wel - prima geregeld.

Mireille Oudkerk Pool

Hallo, wij zijn Anna en Caya wij hebben meegedaan 
aan de wedstrijd in Oostzaan op 20 maart.

In onze categorie (jeugd niveau 11) deden in totaal 8 
kinderen mee. Van de Beukers waren dat Lotje, Amber, 
Anna en Caya.
We hadden de eerste wedstrijd en die begon om 8:15 
dat was dus vroeg opstaan!
We begonnen bij de sprong daarna gingen we naar 
spanbrug, daar lukte het op hurken bij Anna niet goed.

De balk was het volgende onderdeel. Daar verloor 
Caya haar evenwicht en viel dus. Vervolgens naar de 
lange mat. En als het laatst hadden we rust.
Toen was de prijsuitreiking alleen Amber viel in de 
prijzen. Zij werd 3de, Caya is 4de geworden, Anna 
werd 6de en Lotje 7de.De wedstrijd was heel leuk, 
maar dat de wedstrijd uitliep (1 uur) was wat minder!

Groeten, 
Anna en Caya
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1. Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Jan Meekel, ik ben geboren in Purmerend en 
woon het grootste deel van  mijn leven al in Edam.

2. Wat is jouw functie binnen De Beukers ?
Binnen De Beukers probeer ik de zaken rondom de 
jongensselectie zo goed mogelijk te regelen. Aangezien de 
jongensselectie (helaas) niet zo heel groot is, zijn er nog 
een heleboel andere zaken waar ik mij tegenaan bemoei.

3. Vertel iets over je leven en loopbaan
Ik ben al weer een aantal jaren gelukkig getrouwd met 
Minouche. Onze twee zoons, Ryan en Lucas zitten beide 
bij De Beukers. Via hun ben ik dan ook bij De Beukers 
terecht gekomen.
Zelf heb ik vroeger aan voetbal en atletiek gedaan. Dat 
laatste probeer ik nog steeds vol te houden en probeer 
iedere week toch wel één a twee keer een rondje hard 
te lopen. De Dam tot Damloop en de halve marathon 
van Egmond zijn daarbij voor mij de jaarlijkse sportieve 
hoogtepunten.

4. Wie/wat zou je meenemen naar een onbewoond 
eiland ?
Niet het meest opwindende antwoord op deze vraag, 
maar naar een onbewoond gaan uiteraard mijn vrouw en 
kinderen mee. Verder een goedgevulde kist met boeken 
en muziek, een luie stoel en een goede fl es wijn om heer-
lijk ontspannen van de rust te genieten. Als het maar niet 
te lang gaat duren, want dan ga ik me vervelen.

5. Als je de minister president van Nederland zou zijn, 
wat zou je dan veranderen ?
Ik moet er niet aan denken, want het lijkt mij echt een 
hondenbaan. Maar goed, als het dan echt niet anders 
kan, dan zou ik toch in ieder geval proberen om meer te 
investeren in sport. Volgens mij is sport bij uitstek het 
middel om mensen te verbroederen en dat is iets wat we 
momenteel wel kunnen gebruiken in Nederland. Als bij-
komend voordeel is sport, mits met mate gebruikt, ook 
nog eens gezond!

6. Wat is volgens jou het mooiste plekje in Nederland 
en waarom ?
Deze vraag is eigenlijk moeilijker dan hij lijkt. Als de 
vraag nu was geweest wat is de mooiste plaats in Neder-
land, dan was het antwoord niet zo moeilijk geweest, 
Edam natuurlijk. Maar met plekje wordt volgens mij iets 
specifi ekers bedoelt, dus dan zal ik een stukje van Edam 
moeten kiezen en dat is toch een stuk moeilijker. 
De waarheid is natuurlijk dat Edam er de laatste jaren he-
laas niet mooier op is geworden. Aangezien ik meer van 
de natuur dan van de cultuur ben, ben ik wat dat betreft 

de laatste jaren natuurlijk niet echt verwend. 
Na lang nadenken kies ik dan toch maar voor het uit-
zicht over het IJsselmeer op de  de dijk tussen Edam en 
Volendam. Dan ga ik met mijn rug naar alle bouwwerk-
zaamheden en nieuwbouw staan en bedenk hoe mooi de 
Zuidpolder vroeger was toen wij daar al slootjespringend 
doorheen zwierven. 
En nu maar hopen dat ze niet ooit nog eens besluiten om 
....

7. Wat zou je doen met een miljoen?
Tja, een miljoen, want kun je daar nu nog mee doen? 
Ik ben bang dat ik de wereld er niet mee zal kunnen 
verbeteren, dus moet ik het maar op wat kleinere schaal 
zoeken. Leuke vakantie, misschien wel twee, wat goede 
doelen sponseren en wat leuke activiteiten bij bepaalde 
sportverenigingen fi nancieren. Ik ben bang dat ik er dan 
al aardig doorheen begin te raken, maar als er dan nog 
wat over is dan bewaar ik dat maar, zodat ik later mis-
schien niet hoef door te werken tot ik tachtig ben.

8. Wat wil je nog kwijt?
Er is niet zo heel veel wat ik kwijt wil, want ik ben, tot 
groot verdriet van mijn vrouw, nogal een verzamelaar en 
heb er dus een hekel aan als ik iets kwijt ben. 

Oh ja, toch nog iets.... Het bestuur van De Beukers is 
momenteel ernstig onderbezet, dus als iemand dit leest 
en zin heeft om ons te komen helpen, je bent van harte 
welkom! 
 
Tot slot geef ik de pen door aan een van de stille krachten 
binnen de vereniging, onze penningmeester 

Pim Eijlander
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Lesrooster 2009/2010
Maandag

09.00 - 10.00 Zumba 15 jaar en ouder Susan Koning De Singel 

Dinsdag

08.30 - 09.30 Conditietraining Dames 1 Chiel Langemeerstraat - Edam 
09.30 - 10.30 Conditietraining Dames 2 Chiel Langemeerstraat - Edam 
16.00 - 18.00 Selectie Meisjes Pupillen Chantal Gymstuif- Volendam 
16.00 - 17.00 Jongens 4 t/m 6 jaar Lasse Langemeerstraat - Edam 
17.00 - 18.00 Jongens 7 en 8 jaar Lasse Langemeerstraat - Edam 
18.00 - 19.00 Jongens 9 jaar en ouder Lasse Langemeerstraat - Edam 
20.00 - 21.00 Dames Trimmen Anneke Douw Langemeerstraat - Edam 
21.00 - 22.00 Heren Trimmen Anneke Douw Langemeerstraat - Edam 

Woensdag

14.00 - 15.00 Streetdance 4 t/m 7 jaar Susan Koning De Singel - Edam 
14.30 - 15.30 Kleutermeisjes 4 t/m 6 jaar Greta Het Bolwerck - Edam 
15.30 - 16.15 Peutergym 2V2 en 3 jaar Greta Het Bolwerck - Edam 
15.00 - 16.00 streetdance kids / meisjes 7 - 9jaar
16.00 - 17.00 streetdance/breakdance kids / jongens 4 - 9 jaar
16.30 - 18.00 Selectie Meisjes Instap Sophie Gymstuif - Volendam 
18.00 - 19.30 Selectie Meisjes Jeugd 6c Junior Sophie Gymstuif - Volendam 
17.00 - 20.00 Selectie Jongens Walter Gymstuif - Volendam 

Donderdag

16.00 - 17.30 Selectie Meisjes Pupillen Sandra Gymstuif - Volendam
17.30 - 19.00 Selectie Meisjes Jeugd & Junior Kristy/Simone Gymstuif - Volendam
19.30 - 20.30 Zumba 15jaar en ouder Susan Koning De Singel - Edam
20.45 - 21.45 Zumba 15 jaar en ouder Susan Koning De Singel - Edam

Vrijdag

08.45 - 09.45 Zumba 15 jaar en ouder Susan Koning De Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Meisjes groep 3 Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam 
17.00 - 18.00 Meisjes groep 4 en 5 Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam 
18.00 - 19.00 Meisjes groep 6 en ouder Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam 

Zaterdag

10.00 - 11:00 Meisjes wedstrijd div5 Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam
11.00 - 12.00 Meisjes wedstrijd div5 + 6 en ouder Chantal Konijn Het Bolwerck - Edam
13.00 -14.00 Zumba 15 jaar en ouder Susan Koning De Singel - Edam
15.30 - 17.30 Selectie jongens Hijko en Richard Gymstuif - Volendam

Voor meer info of voor aanmeldingen: jacqueline@debeukers.n.l of bel: 372677 
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Maandag
09.00 – 10.00 uur             zumba v.a. 15 jaar

Woensdag
14.00 – 15.00 uur             streetdance kids / meisjes
15.00 – 16.00 uur             streetdance kids / meisjes
16.00 – 17.00 uur             streetdance/breakdance kids jongens

Donderdag
19.30 – 20.30 uur             zumba v.a. 15 jaar
20.45 – 21.45 uur             zumba v.a. 15 jaar

Vrijdag
08.45 – 09.45 uur             zumba v.a. 15 jaar

Zaterdag
13.00 – 14.00 uur             zumba v.a. 15 jaar
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Abonneren op de Nieuwsbrief??

www.debeukers.nl, in linker kolom
“Nieuwsbrief ” aanklikken

Nogmaals onze oproep:

meld u aan als bestuurslid!

We hebben u hard nodig en wat u no-dig heeft is slechts betrokkenheid bij de club van uw kind!

Speelt u al mee met de
Sponsorbingoloterij?

En voor welk goed doel?
Het is namelijk mogelijk om voor

De Beukers mee te spelen!U kunt uw huidige lot(en) omzetten naar De Beukers op de website:
www.sponsorbingoloterij.nl

Het kost u niets extra en de verenigingontvangt per jaar per lot 39 euro.
Houdt u wel van een gokje, 

zo nu en dan?

Dan is het wellicht een idee om via
DE BEUKERS

mee te gaan doen aan de 
Lotto en/of de Toto.

Zonder extra kosten voor u krijgt
de vereniging per deelnemer/deelneemster

een aardig bedrag.

Ik ben Julia Reukers, ik ben 11 jaar en zit in groep 7 
van de Piramide.

Ik heb zaterdag 20 maart meegedaan aan de gymwed-
strijd in Oostzaan. Ik vond het erg leuk, al was het een 
beetje jammer dat we soms zo lang moesten wachten. 
We begonnen met de warming-up, we renden een paar 
rondjes. Daarna begon de wedstrijd.

Ons eerste onderdeel was de Sprong. Deze vond ik zelf 
erg goed gaan. Daarna moesten we nog  even wachten 
voor het volgende onderdeel zo ging het eigenlijk met 
alle onderdelen. De wedstrijd verliep goed. Wij hadden 
als laatste rust en daarna moesten de spullen opge-
ruimd worden en de punten moesten worden opgeteld.

Toen begon de opmars voor de prijsuitreiking. Ik was 
wel een beetje zenuwachtig of ik een prijs zou winnen. 
Eindelijk was onze groep aan de beurt. Ik hoorde mijn 
naam roepen: Ik was vijfde van de 22!
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mei
  
  1 Willemijn Mees 
  1 Daan Schurink
  3 Victor Vlugt
  5 mevr. Hilda v.d. Lee
  5 Kim Overmars
  6 Isabel Hünd
  8 Margo de Boer
11 Eva de Boer
11 Mw. F. Molenaar
12 Leon Atherton
13 dh. Jan Oostindien
14 Sandra Beersma
15 mevr. Elvire Venselaar
17 Ellen de Vries
19 Femke van Wieringen
23 Maaike Vink
24 mevr. Hanny Schuitemaker
26 Justin Knelange
26 Puck van Maanen
27 Belinda Kock
27 mevr. Eva van Royen
27 mevr. Marja Tunk
28 Remy Buijs
28 mevr. Anneke Hoens
28 Lisa Molenaar
29 Dilana Kemper
29 Lotte Kemper

juni
 
  1 Esther Rossenaar
  2 Richard Hendriksma
  3 Ellen de Haan
  4 mevr. Carla Lagerburg
  5 mevr. Gerda Verniers
  6 Iris Kes
  9 Friso v.d. Hoff
  9 Jaelijnn Uiterwaal
12 mevr. Diane v.d. Kaaij
12 Natascha Kemme
12 Inge Schouten
13 Selma Luttger
13 Amber Oudkerk Pool
14 Linda Beets
14 Benedicta de Graaf
14 Anneke Lansen
18 Caya Huijzer
19 dhr. J. Leupen
20 Annemijn Westerneng
21 dhr. Cees Tol
22 Liene Vrind
22 Guusje Vrind
23 Lisa v.d. Meer
23 Ismael Schneider
24 Gerlinda Pletinckx
24 Sofi e Roskam
25 Simone Steijger
26 Femke Smits
27 Willy v.d. Hoff
27 Michiel Laan
27 Danica van Rijn
28 Milan Hemelrijk

juli

  6 Lynn van Wees
  7 Daantje Mees 
  8 Han Blanke
  8 mevr. Lia bij ‘t Vuur
  9 M.C. Man
  9 Jacqueline Jonker
10 mevr. Sonja de Pruyssenaere
12 Carlos v.d. Naaten
12 Mandy Keizer
14 Danielle Verhoeven
15 Jenny Hagenhoek
16 Torn Oesso
18 Luna Bakker
19 Charina Maaswinkel
21 Joey Snijder
22 Sabine Boom
25 Jennifer Veerman
26 Ina Kamst
28 mevr. Elina v.d. Meer
30 Sam Reukers

Vrijdag       2 april
        Paasfestijn 13.00-15.00 uur bij het Bolwerck
Zondag     25 april 
        Clubkampioenschappen voor de recreatie, 
        ‘s middags
Woensdag  16 juni Strandwandeling van Bergen naar   
                    Egmond
11-17 juli  Zomerkamp in Beekbergen
15-21 aug Gym, Zomer of Danskamp in Beekbergen

Rachelle van Zijl is geopereerd
Laura Diederix heeft een langdurige voetblessure
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Susan Kraakman
Max Kwakman

Liene Vrind
Guusje Vrind

Annelinde Blom
Elaine Delforterie

Chantal Konijn
Isabelle Laan
Luca Manuel

Djaya v.d. Molen
Sofi e Roskam

Yassine Schneider
Ruben Spaans

Noortje Springer
Niek Uijlenhoed

Noor Vrind
Zoe Basseleur

Remy Buijs
Lena ten Holt

Ina Kamst
Mevr. Rietje Leuvelink

Selma Luttger
Daantje Mees 

Willemijn Mees 
Mevr. Loes Oudendijk

Mevr. Doris Pappenheim
Nikki Pletinckx

Gerlinda Pletinckx
Zijvie.v.d. Pol

Esther Rossenaar
Ingrid Sonneveld

Emmy Stijvers
Mevr. Gerda Verniers

Marisa Zeppi

Op de 3e woensdag in juni, de 16e dus, is er weer 
de jaarlijkse strandwandeling over 7 km. van Ber-
gen naar Egmond aan Zee, alwaar ook deze keer 
weer een braderie is.
Vertrektijd 18.00 uur vanaf de gymzaal aan de Lange-
meerstraat in Edam, 21.30 uur ongeveer weer thuis.
Opgeven bij Frieda Voorthuijzen Schermerstraat 75 
tel. 372970. De kosten zijn dit jaar € 10.-- wegens 
verhoging bustarief, meteen te voldoen bij het opge-
ven.

Groeten Frieda

Sydonie Kistemaker en Lisette Bosscha volgen 

de cursus Assistent Leider niveau 2, 

met erelid van De Beukers Erika Overmars 

als praktijkbegeleider.

Sara Berends
Mayra Bleeker

Simone de Boer
Isa Bos

Isa Brandse
Luca Brandse

? Breed
Cindy van Bruggen

Y.C. Choy-Zhou
Carla van Duin - van Drunen

Manon Gedikink
Carmen Goede

Martine Hamstra
Silvia Helsloot - Torrent Puigvert

Barbara Hillaert
Iris Janssen

Mayra Molenaar
N. Molenaar

Domi Moreno
Anneke Out

Lisette Quirion
Joanna Riem
Christa Schat

Mikki Schouten
Emma Sloots
Jette Sloots

Evelyn Steensma
T. Tol - Runderkamp

Sacha Visser
Lynn van Wees

Femke van Wieringen
Silvia Zwarthoed

Anna Latjes
Danique Rossenaar

Danica van Rijn
Gwen Barbiers
Sara Hoogland

Emma Hoogland
Inge Schouten
Kim Overmars

Roos Breed
Stan Hager

Wick Klouwer
Teijn Klouwer

Bram Dobbenberg
Nosh van Campenhout

Alvar van der Spek
Malu van der Spek
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Contactadres:
Tonia Reijers D. Gerritszstraat 22 

1135 GX Edam 
tonia@debeukers.nl

BESTUUR
Jaap vd Spek Beltmolen 1
voorzitter 1135 LN Edam

0299 364788
jaap@debeukers.nl

Tonia Reijers D. Gerritszstraat 22
secretaris 1135 GX Edam

0299 351686
tonia@debeukers.nl

Pim Eijlander Gruttoplantsoen 10
penningmeester 1131 ME Volendam

0299 364031
pim@debeukers.nl

Jacqueline van Dijk Purmerstraat 12
lid 1135 EE Edam

0299 372677
jacqueline@debeukers.nl

Jan Meekel Standerdmolen 72
lid 1135 LV Edam 

0299 439126

Henk Voorthuijzen Schermerstraat 75
ledenadministratie 1135 EM Edam

0299 372970
henk@debeukers.nl

Jan Vlak Torenvalkstraat 61
clubblad 1131 MN Volendam

0299 320172
jan@debeukers.nl

Janneke Jonk H. Dirckszstraat 22
distributie clubblad 1135 HL Edam

0299 372661
janneke.jonk@quicknet.nl

Gré Snoek Watermolen 47
distributie clubblad 1135 LH Edam

0299 321865
jjcsnoek@quicknet.nl

TRAINERS
*Selectie meisjes: Sandra Rein-Siebeling

Getijdelant 48 / 1132 EV Volendam
0299 361725 sandra@debeukers.nl

*Selectie meisjes: Simone Ettema-Rijn

*Selectie jongens: Walter Dedters en Hijko de Wit
Assistent: Richard v.d. Made

0299 642738
richard@debeukers.nl

*Conditietraining dinsdagochtend: Chiel Spaan
Dissel 25 / 1141 ZL Monnickendam

0299 657390

*Recreatie jongens: Lasse Bakker
Grevelingenmeer 141 /1447 AM Purmerend

0299 648272

*Trimgroepen:  Anneke Douw

*Dans-Choreografi e Susan Koning
Vestaplantsoen 5

1131 NR Volendam
+31611174322 susan_koning@live.nl

*Kleuters en Peuters: Greta Blakbom
Pegasusstraat 19 / 1131 NA Volendam

0299 321322 greta@debeukers.nl

*Recreatie meisjes: Chantal Konijn 
Jan Schriverstraat 5 / 1135 HW Edam 

0299 350317 chantal@debeukers.nl

ASSISTENTEN:
Simone Steijger, Laura Ophoff , 

Lisette Bosscha, Lisa Brussel, Ilona Out 

JEUGDRAAD
Leden:

Mike Goede, Lisette Bosscha, 
Simone Steijger, Lisa Brussel, 

Tamara van Dijk en Laura Ophoff 

CONTRIBUTIE
Recreatie

Jeugd t/m 5 jaar € 28,50 per kwartaal
Jeugd 6 t/m 15 jaar € 29,50 per kwartaal

16 jaar en ouder € 30,50 per kwartaal
selectie € 27,00 per uur/per week/per kwartaal

Bondscontributie
t/m 15 jaar € 14,50 per jaar

16 jaar en ouder € 18,50 per jaar

Girorekening 28 99 771
De Beukers

Gruttoplantsoen 10, Volendam


