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Het zomerkamp was weer superleuk!
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Van de voorzitter
Najaarskriebels

Najaarskriebels, bestaan die, het zijn toch voorjaars-
kriebels? Nou ik verzeker u, ze bestaan. De donker 
wordende dagen stemmen mensen somber, maar 
toch... 

Er moet van alles geregeld worden om het seizoen in te 
richten, want niets gaat vanzelf: de wedstrijd voor het 
Rayon in Beverwijk, de Springtrofee, de WK Bouwes, 
de jaarvergadering, maar ook welke trainer op welk 
uur, extra uren doordat we zo groeien en last but not 
least de samenwerking met Mauritius bij de selec-
tie. Kortom er stroomt heel wat water door de rivier 
voordat alles geregeld is en dat geeft best wel kriebels... 
Spannend om te zien of al die plannen ook werken, of 
mensen of kinderen zich plooien of kunnen vinden in 
nieuw "beleid".
Deze start hebben we net achter de rug en is op wat 
schoonheidsfoutjes na gelukt. In dit nummer, maar 

ook op de website, vind je informatie over de specifi eke 
data van wedstrijden en evenementen.

Tot slot doe ik een dringend beroep op uw inzet 
binnen de vereniging. Uw voorzitter is met z'n 10e 
jaar bezig en vindt het belangrijk dat er vers bloed 
instroomt op deze positie en dat het bestuur verder 
aanvulling krijgt. Ondergetekende is vervangbaar en 
ik hoop dan ook oprecht dat er mensen zullen opstaan 
die de handschoen oppakken om de vereniging klaar te 
stomen voor de komende 10 jaar. We hebben nog even 
te gaan tot de jaarvergadering volgend jaar, maar ik 
ben in de volle overtuiging dat er binnen de 450 leden, 
en dus ca 1000-1500 direct en indirect betrokkenen 
mensen te vinden zijn die het leuk vinden verantwoor-
ding te dragen.

In vol vertrouwen,
Jaap van der Spek
Voorzitter
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En toen ging de telefoon bij de leiding 
van het zomerkamp. De gemeente Apel-
doorn aan de andere kant van de lijn. 
“Zij zeiden zich zorgen te maken om 
het zomerkamp. Vanwege de storm die 
over Nederland raasde gold op de Veluwe 
namelijk code rood. Een dergelijk tele-
foontje hebben we nog niet eerder mee-
gemaakt. Het liep uiteindelijk gelukkig 
allemaal met een sisser af”, zegt Barry van 
Strijen, kampleider in week twee.

Code rood staat voor extreem zwaar weer. 
Het telefoontje van de gemeente Apeldoorn 
was een terechte, vind Barry. Het oosten van 
het land werd zwaar geteisterd door de zo-
merstorm. Op het kampterrein zelf leidde het tot twee 
ontwortelde kleine boompjes en her en der afgewaaide 
takken. Allemaal ver buiten het bereik van de tenten 
waarin de kinderen en de leiding slapen op het ter-
rein. “Uit voorzorg hebben we wel de sjokaas (zes tot 
acht jaar) geëvacueerd naar de ruimte van Exito in het 
bondsbureau. ’s Avonds rond tien uur hebben we ver-
gaderd met de leiding. Daarbij is besloten dat iedereen 
de nacht kon doorbrengen in de tenten. Dus ook de 
sjokaas. Die hebben met hun slaapzak en kussen toen 
weer hun tenten opgezocht. Van paniek bij de kinde-
ren was overigens geen sprake. Integendeel. Iedereen 
was vrolijk en had zoals altijd plezier.”
De plassen en blubber die de 
storm veroorzaakte op het 
kampterrein,maakte het er 
voor de kinderen juist alleen 
maar leuker op. Links en rechts 
liepen of renden de kinderen 
van zes tot en met achttien 
jaar door het water en de drek 
heen. Al dan niet met schoeisel 
aan hun voeten. “Iets wat wel 
hoort en waar we de kinderen 
ook op wijzen”, zegt Barry die 
zelf in 1992 als deelnemer voor 
het eerst naar kamp ging. “Nu 
is mijn zoon van zes (Wolf ) 
voor het eerst mee. Hij zit in 
één tent samen met een neefj e 
en nichtje die ook voor het 
eerst op kamp zijn. Mijn vrouw 
Merel is tentleider van hun. 
Hij heeft al net zo veel plezier 
als ik altijd zelf had als deel-
nemer en nu ook als leiding. 
Zoka is namelijk een gevoel en 

geen plek waar je naar toe gaat. Voor iedereen voelt het 
ieder jaar weer als een soort thuiskomen.”

Vuvuzela’s
‘Zoka houdt van Holland’ was dit jaar het thema van 
de zomerkampen, waar in totaal bijna 2900 kinde-
ren in zeven weken op afkwamen. In de nasleep van 
het WK voetbal leverde het veel oranje op tijdens de 
zomerkampen. Niet alleen qua kleding, maar ook met 
voorwerpen. Zoals vuvuzela’s die links en rechts in de 
modder rondzwierven. “Als je trouwens denkt dat vu-
vuzela’s een hoop lawaai maken, moet je eens luisteren 
naar een compleet samen zingent zokadorp. Dan weet 
je niet wat je hoort”, zegt Barry.

Het mooie aan de zomerkam-
pen is dat er ieder jaar nieuwe 
gezichten te bespeuren zijn. 
Dat was ditmaal niet anders. 
Is het eerst spannend, daarna 
is het iets wat niet snel genoeg 
weer kan beginnen. “Alles is na-
melijk leuk aan de zomerkam-
pen. Zo doe je allemaal leuke 
spelletjes, kun je lekker keten 
en praten met andere meisjes 
en heel soms met jongens er bij 
en kun je zonder dat je ouders 
er bij zijn lekker je eigen ding 
doen”, zegt de 11-jarige Marsha 
Bertens uit Edam, die voor de 
vierde keer op zomerkamp is. 
“Zelf ben ik voor het eerst op 
kamp gegaan met meisjes van 
gymvereniging De Beukers uit 
Edam. De eerste keer op kamp 
vond ik trouwens best wel eng. 
Dat was samen met mijn zus, 
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twee 
nichtjes 
en een 
goede 
vrien-
din. Ik 
vond 
het heel 
leuk 
en ben 
toen 
blijven 
han-
gen.”
Van de 
storm 
zegt 
Marsha 
niet zo 
heel 
veel te 
hebben 
meege-
kregen. 

“Wel werd ik wakker van het onweer. Maar ik vond 
het niet eng. Ik ben denk ik een half uurtje wakker 
geweest. Ik kon de blaadjes zien liggen op de tent. Die 
heb ik geteld. Daarvan ben ik in slaap gevallen.” En 
weg is Marsha. Op weg naar de andere tikaas (tien tot 
twaalf jaar), waar zij bij hoort. Die zitten een tiental 
meter verderop massaal liedjes te zingen.

Een nieuw gezicht is dat van de 7-jarige Emma van 
Woerdekom uit Hoofddorp. Zij is samen met de even-
eens 7-jarige Roxan, Luna en Leona op zomerkamp. 
Net als veel andere zomerkampers is zij ook enthousi-
ast geraakt door de 
brieven die ieder jaar 
worden verstuurd 
aan de leden van 
gymverenigingen. De 
vier meiden zijn alle-
maal lid van SV Pax 
Haarlemmermeer en 
wilden eigenlijk ook 
wel op kamp. “Het 
is heel spannend, 
maar heel leuk. Zo 
moesten we naar het 
gebouw van de gym 
(bondsbureau) om 
te schuilen voor de 
storm. Maar liever 
wilden we net zoals 
de grote kinderen 

fi lm kijken. Gelukkig mochten we later wel weer in de 
tent slapen. Konden we nog even lekker lachen met 
zijn allen.”
Echt goed slapen zat er trouwens de eerste nacht niet 
in voor de vier meiden. Naast een klein beetje heim-
wee (“gewoon niet aan denken”) hielden kinderen uit 
andere tenten elkaar wakker. “Iedereen was aan het 
giechelen”, zegt Emma, die net als de vier meiden nu al 
weet volgend jaar weer op kamp te willen. “En mis-
schien ooit ook wel leiding worden”, roepen de meiden 
enthousiast in koor. “Want het is echt heel leuk om 
spelletjes en activiteiten te doen. Zo gaan we vanmid-

dag om half tien 
zwemmen”, klinkt 
het bij de meiden. 
Die laatste opmer-
king zegt genoeg 
over zomerkampen. 
Een plaats waar 
iedereen, nieuwe 
kampgangers of 
‘veteranen’ en ook 
alle vrijwilligers, alle 
besef van tijd bij 
aankomst al kwijt 
is en een week lang 
alleen maar lol heeft.
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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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1. Wie ben je en waar kom je vandaan?
 Ik ben Greta Blakborn. Ik ben geboren in   
Zuiderwoude in 1950 en vanaf mijn zesde jaar opge-
groeid in Monnickendam. Vanaf mijn 10de jaar tot 
mijn vertrek uit Monnickendam in 1973 ben ik altijd 
betrokken geweest bij gymnastiekvereniging Brinio.
Ik ben getrouwd met Wim Jonk, we hebben 3 kinde-
ren, 2 jongens en een meisje, in leeftijd variërend van 
32 tot 26 jaar. Ik woon nu ruim 37 jaar in Volendam.

2. Wat is jouw functie binnen De Beukers?
 Bij de Beukers bemoei ik me met de kleuters 
en de peuters op woensdagmiddag. Dat zijn dank-
bare groepen want ik kan ze van alles aanleren. Gaan, 
rollen, duikelen, springen, het leren “af “ zijn bij een 
spelletje, enz.

3. Vertel iets over je leven en loopbaan.
 Ik ben de jongste uit een gezin van 4 kinderen. 
Ik heb 1 broer en 2 zussen. De MULO heb ik door-
lopen in Edam op de Coornhert. In 1966 ben ik gaan 
werken op het Hypotheekkantoor in Amsterdam. Daar 
worden alle koop- en hypotheekakten geregistreerd. 
Nu is alles gedigitaliseerd, maar in mijn tijd ging alles 
met de hand en werd alles geschreven. Daarna heb ik 
10 jaar gewerkt op een notariskantoor. Na de geboorte 
van mijn eerste kind ben ik gestopt met werken. Dat 
was toen zo en na de derde ben ik in 1990 weer her-
ingetreden. Ik ben toen gaan werken bij een adviesbu-
reau voor startende ondernemers in Purmerend. 

4. Wie/wat zou je meenemen naar een onbewoond 
eiland?
 Ik ga niet naar een onbewoond eiland, dat vind 
ik niet zo leuk. Naar een bewoond eiland zou ik mijn 
man meenemen, veel boeken, mijn wandelschoenen en 
een telefoon voor noodgevallen.

5. Als je de minister 
president van Neder-
land zou zijn, wat 
zou je dan verande-
ren?
 Dan zou ik 
een kabinet vormen 
met alleen vrouwen. 
Volgens mij scheelt dat 
heel veel praten. 
  
6. Wat is volgens jou 
het mooiste plekje 
in Nederland en 
waarom?
 Er zijn in Ne-
derland heel veel mooie plekjes, maar als ik het dicht 
bij huis houd, vind ik het gebied tussen Zuiderwoude, 
Zunderdorp, Randsdorp en Holysloot een geweldig 
mooi gebied om te fi etsen en te wandelen. Zo’n mooi 
weidegebied zo dicht bij de grote stad is geweldig. Als 
je de ringweg onderdoor komt kom je terecht in een 
oase van rust.

7. Wat zou je doen met een miljoen?
 Ik ben tevreden zonder dat miljoen, maar als ik 
het dan toch heb zou ik enkele wensen van mijn kinde-
ren vervullen. Die weten wel wat en hoewel ik niet zo 
van winkelen houd, zou ik met mijn dochter naar New 
York gaan om met haar te winkelen. 

8. Wat wil je nog kwijt?
 Ik hoop dat de Beukers nog lang een bloeiende 
en vernieuwende vereniging zal blijven.

Tot slot geef ik de pen door aan:  Anneke Laan 

Herfstvakantie  24 t/m 31 oktober
Kerstvakantie  19 december t/m 2 januari
Voorjaarsvakantie 20 t/m 27 februari 
Paasweekend  22 t/m 25 april
Meivakantie  30 april t/m 8 mei
Hemelvaart    2 en 3 juni
Zomervakantie  23 juli t/m 4 september
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Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

tonia@debeukers.nl

D. Gerritszstraat 22 Edam

kopij:

half jan

verschijnt:

begin febr

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

Mijn naam is Lwiza el Founti en ik ben 10 jaar.                                                               

Ik woon in Edam en heb een broertje van acht: 
Amazigh.
Ik zit in groep zeven van de Piramide.
Ik heb een hamster, Snuffi  e.
Mijn hobby's zijn viool spelen, met mijn hamster 
spelen, knutselen, tekenen, lezen (in de boeken 
van Klaartje Boon en Th ea Stilton) en buiten 
spelen.

Het leukste vind ik de ringen en dan zwaaien. 
Het moeilijkste vind ik de brug. Mijn trainer is 
Chantal. 

Ik geef de pen door aan Lenke Duyvendak.

GROETJES, Lwiza  :-)
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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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16-24 okt.         Wereldkampioenschappen Turnen in Rotterdam
Zondag 7 nov.          Springwedstrijden recreatie, ’s middags**
17,18,19 dec.          Univé Gym Gala: Eindhoven, Almere, Groningen
Woensdag 16 maart Jaarvergadering in De Gymstuif
Zondag 17 april       Clubkampioenschappen Recreatie, ‘s middags**

** gympakjes te koop bij De Bierkaai, Bierkade 1 in Edam
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Instap 4e divisie niveau 10
Ilse de Boer
Lisa Kooy
Indy Reijers
Jinke Stijvers
 
Pupil 1 4e divisie niveau 9
Josephine Pauws
Floor Huber
Samantha Hartog

Pupil 2 4e divisie niveau 8
Robbin Gedekink
Puck van Maanen

Jeugd 4e divisie
Babette Out 
 

Jeugd 5e divisie 
Milou de Boer 
 

Junior 4e divisie 
Ilona Out

De wedstrijden zijn als volgt:

weekend van 27 en 28 november 2010 1e competitie, Wormer
weekend van 22 en 23 januari 2011 2e competitie, Beverwijk
weekend van 12 en 13 maart 2011 3e competitie, Wormer
19-03-11 Finale Noord (alleen na plaatsing) 

09-04-11 Regiokampioenschappen (alleen na plaatsing) 
17-04-11 Toestelkampioenschappen, Wormer
21-05-11 Districtkampioenschappen (alleen na plaatsing), Beverwijk

Anna Laagland   Jeugd 10
Caya Huijzer      Jeugd 10
Marsha Bertens  Jeugd 10
Merel Masselink  Pup-II 10
Janie Surie         Pup-II 10

Lotje Steur         Jeugd 11
Sharon de Leu    Jeugd 12
Nelke Besseling  Jeugd 11
Julia Reukers      Jeugd 11
Femke Smits      Jeugd 12
Eefj e Verdonk    Pup-II 12
Iris Breed           Pup-II 12
Esmee Dijkman  Pup-I  11
Lotte Kemper     Instap 12
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Niet zo héél oud: bestuur in 2005

Bestuur in 1930

Inmiddels is het bestuur 
naarstig op zoek naar 
nieuwe bestuursleden

Jaap v.d. Spek, Frieda Voorthuijzen, Tonia Reijers, 
Jacqueline van Dijk, Sieuwert Oost en Erika Overmars
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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.

Een “sportief” middagje!

Ha, eindelijk weer eens zo’n mooie nazomerdag waar 
iedereen zo naar verlangde; beetje fris, een paar wolkjes 
aan de hemel, maar voornamelijk een stralend blauwe 
lucht en een uitbundig schijnende zon! Kortom, tijd 
voor een sportieve ACTIE! 
We beginnen met een ritje langs de sportvelden, nou 
het stadion van S.V. Overleek ligt er prachtig bij! Een 
paar schapen huppelen in de najaarszon en schuren 
hun konten aan de reclameborden, heerlijk! Verderop 
ligt Ilpendam, onderweg komen we veel fi etsers en 
wandelaars tegen, een enkele hardloper traint – voor 
een marathon misschien? In Ilpendam is het kermis en 
op het terras van een dorpscafé staan nogal wat mensen 
duidelijk genietend heel sportief een biertje te drinken. 
Weer verderop zijn de Wherevogels een potje aan het 
voetballen, we stappen er op af om ze aan te moedi-
gen en de geur van verse graspollen op te snuiven, das 
nog eens wat anders dan al die kunstgrasvelden van 
tegenwoordig! De uitslag wachten we niet af, want we 
hebben nog meer te doen! We passeren wat maneges – 
veelal meisjes te paard- ’t ziet er gemoedelijk uit. Dan 

komen we in de buurt van de golfbaan en zien een 
dame bezig, ’t zou kunnen dat we zomaar getuige zijn 
van een hole-in-one maar nee, het wordt een hole-
in-de-sloot (wel weer die geur van graspollen!). Dan 
komen we op het idee om zelf nog es in actie te ko-
men en trekken de stoute schoenen aan voor een fi kse 
wandeling, door ons eigen natuurparkje tussen Edam 
en Volendam. Na een uur doorstappen en kletsen op 
straat met bekenden en onbekenden is het tijd voor 
een hapje en trouwens: Studio Sport begint zo!

Groetjes, Margreet
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november
  
  1 Robbin Gedekink
  1 Anouk v.d. Valk
  1 Anna Vrind
  2 Anouk Regterschot
  4 M. Vink
  4 Max de Wildt
  5 Monique Buijs
  5 Ivanka Eijman
  5 Nelke Besseling
  7 Britt Ooms
  9 mevr. Gerie Vlasbloem
11 Lenke Duyvendak
13 Felice Hartwich
13 Sanne Laan
14 Saskia Ossedorp
14 Isabelle  v.d. Laan
15 Tijn Azoumi
16 Domi Moreno
17 dhr. Jan Ettema
19 mevr. M. Hilbers
19 Josephine Pauws
19 Yinglian Laan
20 Indy Reijers
22 Tess Sta v. Uitert
24 Corina Jonk
24 Anna Laagland
26 Jim de Boer
27 dhr. N.  van Straalen
27 Joanne Ip
29 mevr. E. Hylkema
29 Astrid Steur
30 Charlotte Hartwich

december
  
  2 Dylan Laan
  3 Jasmijn Stam
  4 G. Opdam
  5 dhr.  J. Voordewind
  5 Josien Porsius
  5 Niek Uijlenhoed
  7 mevr. A. de Haan
  8 Maaike Dijk
  9 Sanne de Boer
  9 Malu v.d. Spek
10 Babette Out
11 M. Dokman
13 mevr. Helga v. Dijk
14 mevr. Ria Mol
15 Iris Breed
16 Mikki Schouten
17 Annelinde Blom
18 Nino Hillaert
19 Eveline Houtgraaf
20 Ineke Kappers
20 S. Rais
23 dhr. Willem Visser
23 mevr. Marjet Besseling
23 Deejay Bout
24 mevr. N. v. Rijn
24 Sophie Slegt
25 Mirjam Groot
26 mevr. Marijke Everaars
26 Lisette Quirion
26 Ryan Meekel
27 Jolanda Bakker
27 Anna v.d. Naaten
28 mevr. Elisabeth Klaver
28 Nicolien de Hoop
29 Hannah  v.d. Meer
31 Elaine Delforterie

januari
  
  2 Emma Breed
  3 Anouk Breed
  4 Justine Slegt
  4 van Tienhoven
  7 Djaya v.d. Molen
  8 Angelique de Graaf
  8 Diana Himmelbauer
  8 Dieneke Kras
  9 Gerben v.d. Hoff 
11 Marcha Bertens
13 mevr. Nel de Graaf
14 mevr. Janneke Jonk
15 mevr. Ina Schreuder
15 Karen v.d. Velde 
15 Caya de Graaf
16 Emma Hoogland
20 Mayra Bleeker
22 Esmee Rossenaar
25 mevr. I. Huisink
26 mevr. Henrita Tuip
26 Karin Bruynesteyn
28 Maartje Elshout
30 Carmen Goede

Jaimy de Boer
Len Breederveld
Willemijn Nijkamp
Jim de Boer
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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 Laan-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 ,  Sydonie Kistemaker,

Lisette Bosscha, 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

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

Zumba
€ 35,50 6 t/m 15
€ 36,50 16 jr en ouder


