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Al deze kinde-
ren, plus enkele 
honderden meer, 
beleven zeer veel 
plezier bij De Beu-
kers. Zeer toege-
wijde train(st)ers 
zorgen daarvoor.

Zie pagina 15 en 
reageer dan op de 
oproep aldaar.

Gebeurt dat niet, 
dan is het einde 
van De Beukers 
een feit!

Aan U de keus.
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Van de voorzitter
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VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMIS-
SIE:  mevr. Anneke Hoens en mevr. Anneke Out 
hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 
Mevr. Anneke Out neemt afscheid van de kascontro-
lecommissie en mevr. Bianca van Raaij komt nieuw in 
de commissie. 

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: 
De inkomsten 
kennen een 
behoorlijke 
groei,  met name 
door de aan-
was bij zumba, 
streetdance en 
breakdance: de 
€ 100.000,-- is 
overschreden!

BEGROTING / 
CONTRIBUTIE 2011: 
De contributie wordt niet verhoogd

JUBILEA: 
Er worden mensen in de bloemetjes gezet: 
Sandra Rein  (15 jaar trainster) 
Henk Voorthuijzen 
(10 jaar ledenadmi-
nistratie)
Greta Blakborn 
(5 jaar lesgeven aan 
peuters en kleuters) 
(Greta heeft aange-
geven dat dit haar 
laatste seizoen is)

Jan Vlak  (5 jaar redactie clubblad)

RONDVRAAG: 
Gerda Bosscha: er 
moet worden gelob-
byd voor juryleden 
jongens. Zij stopt zelf 
als zoon Rick stopt. 
Chantal Konijn: gaat Mireille Oudkerk Pool nog door 
met het wedstrijdsecretariaat? Nee. Hiermee staat nog 
een functie open.
Jacqueline van Dijk: alles sluimert maar door en door. 
Er moet een afspraak worden gemaakt van bijv. één 
maand. Zijn er dan nog geen mensen bij, dan mis-
schien de vereniging opheffen. 
Jan Vlak: is het misschien een optie om op te gaan in 
Mauritius? Jaap van der Spek denkt dat je met twee 
verenigingen meer kinderen bereikt.
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Ik ben samen met Lotte, Iris en Sharon de 
wedstrijd gaan doen op 12 dec in Purmerend. 
Ik vond dat heel leuk. 

Lotje, Julia en Nelke kwamen na ons. 
Nelke en ik werden 1e, Lotte en Julia 2e, Lotje 
4e, Sharon 6e en Iris 10e. 

Wij moesten eerst naar balk. Eerst ging ik 
door mijn voet, maar daarna ging het weer 
beter. 
Daarna moesten we naar de lange mat. Dat 
ging heel goed, bij ons allemaal. 
Daarna gingen we naar brug. Ik was daar 
(toen we gingen oefenen gewoon bij onze 
vereniging en op een andere wedstrijd) twee 
keer gevallen, dus ik vond het nogal eng. Bij 
het oefenen hielp Chantal me, maar toen we 
het voor de jury moesten doen, liet Chantal 
het me alleen doen, omdat ze zag dat ik wel 
goed erbij kwam. 
Daarna gingen we naar sprong. Eerst was het 
even inkomen, maar daarna ging het wel. Bij 
ons moest de plank wel wat verder, want anders kwa-
men we van de mat af. 
Ik vond dit een hartstikke leuke wedstrijd. Ik hoop dat 
de volgende ook zo leuk word!! 

Groetjes van Femke,
van de recreatie selectie groep van de zaterdag!!

Iris Breed, Sharon de Leu, Femke Smits en bovenaan Lotte Kemper

1e plaats voor Femke Smits
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Dit seizoen hebben we met maar liefst 5 Beukers-
jongensturners ingeschreven voor deelname aan de 
verschillende voorrondes om het N.K. 

Allereerst dienen er twee ¼ finales te worden geturnd 
vóór dat een percentage turners wordt toegelaten tot de 
½ finale-wedstrijd. 
Friso v.d. Hoff had de “pech” dat hij voor deelname 
aan beide ¼ finales verstek moest laten gaan om privé-
reden. Ryan Meekel beleefde dit seizoen zijn vuurdoop 
op het nationale turntoneel. De eerste ¼ finale ging 
prima maar in de tweede ¼ finale in Alkmaar bleek dat 
Ryan zich in de komende periode vooral zal moeten 
toeleggen op het turnen van moeilijkere elementen. 
In de jeugdklasse had Torn Oesso vriend en vijand 
reeds verbaasd door in Roermond tijdens de eerste 
kwartfinale, als 2e(!) te eindigen. En Torn wist dit hu-
zarenstukje in Alkmaar “gewoon” nóg eens te herhalen 

door ook hier als 2e te eindigen. Een  plaatsing in de 
halve finale is voor Torn dus een feit !

In de juniorenklasse zal de plaatsing van Rick Bosscha 
aan een zijden draadje hangen. Rick eindigde in beide 
voorwedstrijden op een plaats die nèt op de grens ligt 
van het aantal deelnemers dat zich heeft weten te plaat-
sen voor de ½ finales in mei a.s. Mike Goede wist zich 
wel definitief te plaatsen voor de ½ finales in de junior-
klasse. Voor de beide trainers van de jongens, Willem 
van Wijngaarden en Walter Dedters (die momenteel 
revalideert van een heupoperatie) is deze aanloop naar 
het Ned. kampioenschap een prima start, want ook de 
andere turners uit de selectie van 3e & 4e divisie jon-
gens gaan vrijwel allemaal “door” naar de ½ finales. 

Purmerend, 30-03-2011
Walter H. Dedters

Uitnodiging

W.K. Bouwesbeker
Beukerscup

2010

Op zondag 17 april organiseert gymnastiekvereniging De Beukers in sporthal ‘t Bol-
werck de jaarlijkse Clubkampioenschappen om de W.K. Bouwesbeker voor de recrea-
tiejeugdleden.

De recreatiemeisjes worden verwacht in een donkerblauw gympakje met ¾ -mouw en 
de recreatiejongens in een donker broekje met een wit T-shirt.

Programma

14.30 - 14.40 Algemene warming-up
14.40 - 16.00 Wedstrijd voor recreatie
16.00 - 16.15 Demonstraties Streetdance en selectie
 ± 16.45 Prijsuitreiking

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en neem je opa, oma en je buren 
mee. Leuk toch?!

Bestuur en leiding De Beukers
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Julia, Anna, Marsha, Merel en ik doen een cursus. We 
moeten dan opdrachten thuis voorbereiden en dan bij 
de gymles van de kleinere kinderen uitvoeren. 

Er wordt ons uitgelegd hoe we les moeten geven. Wij 
doen nu deel 1, maar er is ook deel 2. Ik denk dat ik 
die hierna ga doen. 

Ik vind het heel leuk om te doen en ik moet het samen 
met Julia doen. Anna, Marsha en Merel die doen het 
volgende week. Om de week is er dan weer iemand 
anders aan de beurt. 

Vorige week moesten Julia en ik een springbaantje 
maken voor de kinderen. Dat was goed gelukt. Van 
Chantal krijgen we ook veel tips hoe we het lesgeven 
bijvoorbeeld kunnen verbeteren. 

Ik denk dat de kinderen het ook altijd heel leuk 
vinden. Ook de begeleiders die de grotere kinderen 
helpen, laten ons het werk doen. Ik hoop ook dat de 
kinderen het leuk blijven vinden. 

Groetjes Femke van de jeugdgroep bij Chantal

Vanaf januari 2011 doen vijf oudere meiden van 
de recreatie+ groep een juniorassistenten cursus 
in mijn lessen, waarin ze leren assisteren in een les 
onder begeleiding. 

De cursus is voor kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar 
bedoeld. Voor het behalen van het diploma moeten ze 
20 opdrachten behandeld hebben in de lessen en een 
eindopdracht uitgevoerd hebben. 
Als een deelnemer 14 jaar of ouder is geworden kan 

hij/zij ervoor kiezen om een assistentencursus niveau 2 
te gaan doen.
De meiden zijn goed bezig met de opdrachten en 
hopen voor de zomervakantie hun diploma te behalen. 
Na de zomervakantie gaan ze aan de slag als junioras-
sistent in een van de lessen van de vereniging. Femke 
is één van de meiden en haar verhaal kunt u hieronder 
lezen. 

Chantal Konijn, trainster recreatie+ 

Femke Anna Julia

Merel
Marsha
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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 Jan Vlak, geboren in Amsterdam. Woon al 
tientallen jaren in Volendam. Getrouwd met Jetty en 
we hebben twee dochters.
 

2. Wat is jouw functie binnen De Beukers?
Ik maak het clubblad. Trouwens, ook dat van Mau-
ritius en AVEdam, al een jaar of 30. En elk jaar het 
jaarverslag. 
 

3. Vertel iets over je leven en loopbaan
Na de kweekschool (nu de pabo) meteen in Volendam 
als meester begonnen en 42 jaar later in de vut. Dat 
is nu 4 jaar geleden. Altijd met heel erg veel plezier 
gedaan en op 2 jaar na altijd in groep 7 of 8. Ook 25 
jaar directeur geweest van De Zuidwester.
Verder veel gesport (marathons, fietsklassiekers en een 
jaar of 10 aan triatlon gedaan. Zes keer de ‘hele’ (4km 
zwemmen, 180km fietsen + de marathon en daarmee 
eenmaal Nederlands kampioen geworden, in Almere) 
Ook leid ik al weer een jaar of 25 de loopgroep De 
Meeuwen in Volendam. Elke organisatie van wedstrij-
den is dolgelukkig als wij komen. Wie wil weten hoe 
dat in elkaar zit: www.avedam.nl/meeuwen 
Mijn grootste hobby is luisteren naar klassieke muziek 
en het bespelen van de piano. Heb ook jarenlang in 
kerken in Amsterdam en Volendam het orgel bespeeld. 
Betekende wel dat je met de kerkelijke feestdagen 
nooit thuis was.

4. Wie/wat zou je meenemen naar een onbewoond   
    eiland?
Mijn vrouw, Jetty. En mocht die daar geen zin in heb-
ben, dan ga ik lekker alleen. Een piano zal niet mee 
kunnen, dan maar even een keyboard lenen.
 

5. Als je de minister president van Nederland zou   
    zijn, wat zou je dan veranderen?
Meteen weer aftreden. Het is onderhand wel duide-

lijk dat je dan in een 
slangenkuil belandt en 
er rekening mee moet 
houden dat niet jij, 
maar een groep ijdele 
sluwerikken aan de 
touwtjes trekt.

6. Wat is volgens jou 
het mooiste plekje 
in Nederland en 
waarom?
Na vele fietstochten 
met mijn vrouw, in geheel Europa, komt het er toch 
op neer dat je eigen streek het mooiste blijkt te zijn. 
Nou moet ik er wel meteen aan toevoegen dat er vele 
tientallen plekjes zijn die misschien wel mooier zijn, 
maar ik ben altijd toch ook blij als ik Nederland weer 
binnenrijd en mijn eigen huis weer mag betreden.

7. Wat zou je doen met een miljoen?
Een tiende deel houden om gewoon leuke dingen mee 
te doen, vooral met Jetty en eventueel de kinderen en 
de rest terugsturen, maar wel onder twee voorwaarden: 
dat de rest in 10 delen naar goede doelen gaat, in over-
leg met mij en dat ze in het vervolg niet van die achter-
lijke bedragen aan één persoon uitkeren. Gewoon een 
ton en niet meer.
  

8. Wat wil je nog kwijt?
Door mijn jarenlange werk bij 3 verenigingen kan ik 
rustig beweren dat zonder een leger vrijwilligers niets 
tot stand komt. En wordt er een beroep op u gedaan 
een steentje bij te dragen: gewoon doen!

Tot slot geef ik de pen door aan 

Tonia Reijers

Zondag 17 april** Clubkampioenschappen recreatie  Bolwerck ’s middags (zie elders)
Zaterdag 23 april Finale 6de Divisie, Amsterdam. Geplaatst: Janie Surie en Merel Masselink
Woensdag 15 juni Strandwandeling leden 16 jaar en ouder (zie elders in dit clubblad)
Zaterdag 18 juni Springfestijn in Monnickendam recreatie-plus 
Zaterdag 24-30 juli Zomerkamp in Beekbergen jeugdleden (zie elders)
14-20 augustus ZomerGYMkamp in Beekbergen jeugdleden (zie elders)

** gympakjes te koop bij De Bierkaai, Bierkade 1 in Edam
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Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

tonia@debeukers.nl

D. Gerritszstraat 22 Edam
kopij:

half maart

verschijnt:

begin april

REFLEX
Praktijk voor

Voet reflexzone-therapie / Massage
Touch for Health

Numerologie
en

Familie opstellingen
Paltrokmolen 6, 1135 KM Edam

www.karenvandervelde.nl 
info@karenvandervelde.nl

Dans–Choreografie 
Susan Koning

Tel: +31611174322
Email: 
susan_koning@live.nl

Hallo, Sanne hier!

Ik heb al 12 keer mijn 
verjaardag gevierd op 6 
oktober dus ben ik 12 
jaar! En word dit jaar 13 
jaar!

Ik heb 2 broertjes, ze heten 
Bas en Joep. Bas is 9 en 
Joep is 6.
Ik zit op de Piramide in 
Edam en ga bijna naar 
de middelbare school. Ik 
woon op de Schermer-
straat op nummer 59. Ik 
woon vóór mijn school, 
dus ik ben bijna altijd op 
tijd op school. 
Mijn hobby`s zijn: paard-
rijden, met mijn poes 
Roosje spelen en natuur-
lijk gym. 
De onderdelen die ik het 
leukst vind: de bok, de 

lange mat, de schommel, 
de ringen en de trampo-
line. Arabieren op de lange 
mat vind ik alleen wat 
moeilijker. 
Mijn huisdieren zijn: een 
poesje (Roosje dus), een 
hamster (Snowy) en 2 vis-
sen. 

Mijn vriendinnen: Ma-
rieke,  Fleur, Lwiza, Lenke, 
Leah, Mila en Iris Kes. 
Het liefste ga ik elke dag 
paardrijden, maar dat kan 
niet. Dus doe ik dat elke 
zaterdag.

Doei!
Groetjes,
Sanne van Gog 

Ik geef de pen door aan 
Iris Kes 
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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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Edam, Hamerstraat 7e    T 0299 37 30 99 
Purmerend, Voltastraat 2  T 0299 82 00 16

frikkee

www.profiletyrecenter.nl

BAnDen • VelGen • ApK • onDerHoUD • repArAtie
Voor alle merken en typen auto’s!
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Zomerkamp 2011: Dat smaakt naar meer 
- Een onvergetelijke week in Beekbergen, op het KNGU terrein (6-8 jarigen een ½ week: 24-

27 juli of 17-20 augustus). 
- 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 (24-30 juli) en 

zomer(GYM)(dans)kamp in de vierde week 
(basisschool): 14-20 augustus  

Naast het ‘gewone’ zomerkamp is er ook de 
zomerGYMkamp of dansweek. Deze week is voor 
jongens en meisjes vanaf 8 jaar die helemaal verzot 
zijn op gymnastiek/turnen of dansen. En het maakt 
niet uit hoe goed je bent! Het verschil met het 
‘gewone’ Zomerkamp is dat je elke dag gaat 
gymmen of dansen (en niet 1 keer in de week, zoals 
bij het Zomerkamp), naast het gewone 
recreatieprogramma. Je wordt ingedeeld naar het 
aantal uur dat je per week gymt of danst bij  
De Beukers. Sjoka’s kunnen ook mee in deze (voor hen halve) week, maar je gymt dan 1 keer 

Heb je een vriend of vriendin die ook mee wil naar het Zomer(gym)(dans)kamp, maar die geen 
lid is van De Beukers: geen probleem. Voor hen is het alleen € 10,-- duurder. 

En .......... al zin gekregen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in (alleen: vol = vol) en lever 
het z.s.m. , samen met een aanbetaling *) van € 20,-- (6-8 jr. € 10,--) in bij:  

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

*) gelijk aan de annuleringskosten; wordt niet terugbetaald. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik ga mee met het Zomer(gym)(dans)kamp van 2011!        lid van De Beukers: ja/nee 

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

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

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

Ik ga mee met:      Zomerkamp  GYMkamp  Zomerkamp Dans 
        24-(27)30 juli 14-20 aug.      14(17)-20 aug. 14-20 
Superjongerenkamp (Sjoka)   6 t/m   8 jaar  O n.v.t.  O  n.v.t. 
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  O O  O  O 
Ouderenkamp (Ouka)  15 t/m 18 jaar  O O  O  O 
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Voor je ouders 
Kampvoorzieningen 
De deelnemers worden ondergebracht in tenten. Vijf tot tien tenten zijn zo gerangschikt, dat 
ze een dorp vormen. Bij de Sjoka’s slaapt de leiding bij de kinderen in de tent. 
Ontbijt, lunch en avondeten worden in het dorp aan grote tafels genuttigd. Het eten wordt 
bereid door professionele koks van een extern bedrijf. Midden op het kampterrein staat de 
Blokhut waar men limonade, frisdank, ijsjes, snoep, ansichtkaarten, fotomuntjes en souvenirs 
kan kopen. Andere belangrijke locaties op het terrein zijn het amfitheater, de administratie, 
een EHBO-ruimte met ziekenboeg en een toilet/douchegebouw. Iedere week is er ook een 
staflid die foto’s maakt. Deze foto’s kunnen de kinderen tijdens de week tegen betaling 
bestellen. Tijdens de opening en de sluiting kunnen souvenirs, zoals het speciale kamp T-shirt 
gekocht worden bij de promostand. 

Bijzondere doktersbepaling / EHBO 
In de kampweek is de EHBO-post op verantwoorde wijze bezet. Wanneer één van de 
deelnemers meer dan normale medische of verpleegkundige zorg nodig heeft (bijv. in het 
geval van epilepsie, astma, diabetes), kan dit dus geboden worden. Ook deze kinderen kunnen 
dus mee op kamp! 

- De 8-jarigen hebben een keuzemogelijkheid om in te schrijven als Sjoka- of als Joka. Dit is 
omdat niet elke 8-jarige er al aan toe is om een hele week op Zomerkamp te gaan. 

- Deelnemers van 10 jaar kunnen kiezen tussen Joka of Tika. Het verschil tussen deze twee 
leeftijdsgroepen zit hem zowel in het programma en de manier waarop het aangeboden 
wordt, als in de bedtijden. 

De leeftijdsindeling en de kosten *) **)        Zomerkamp Gymkamp Danskamp 
Superjongerenkamp (Sjoka)   6 t/m   8 jaar  €   69,= n.v.t.  n.v.t. 
Jongerenkamp (Joka)      8 t/m 10 jaar  € 127,= € 147,= € 135,= 
Tienerkamp (Tika)  10 t/m 12 jaar  € 130,= € 150 ,= € 140,= 
Middenkamp (Mika)  13 t/m 15 jaar  € 135,= € 155,= € 145,= 
Ouderenkamp (Ouka)  15 t/m 18 jaar   € 138,= € 158,= € 148,= 

*)    Als er geen eigen leid(st)er van de vereniging wordt gevonden, dan komt hier € 15,-- bij. 
**)  Kinderen die geen lid van De Beukers zijn betalen € 10,-- meer 
Meer info, route en nog veel meer op www.zoka.nl
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Als alles goed gaat bestaat Gymnastiekvereniging De 
Beukers 27 mei aanstaande 131 jaar en is daarmee 
één van de oudste verenigingen in onze gemeente. 

Maar hoewel het voorjaar zich deze dagen doet gelden, 
hangen er donkere wolken boven de florerende vereni-
ging, die bijna 370 leden telt en ook financieel uitste-
kend draait. Een tekort aan bestuursleden bedreigt 
het voortbestaan echter want als deze situatie niet snel 
verandert kan dit het einde van De Beukers betekenen!

Reeds enkele jaren heeft het bestuur van De Beukers 
te maken met een afkalving van het aantal kaderleden 
en onderbezetting van de diverse commissies waardoor 
de druk op de zittende bestuursleden steeds groter is 
geworden. Van een delegerend orgaan is het naar mate 
de jaren verstreken steeds meer uitgegroeid tot een 
uitvoerende groep mensen die met hart en ziel probeert 
de vereniging op het juiste spoor te houden. 

Woordvoerder Jacqueline van Dijk geeft aan waar de 
schoen wringt. ‘We zijn al langere tijd op zoek naar 
nieuwe mensen, maar hebben tot nu toe niemand 
bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Er 
was eerder een vacature ontstaan toen bestuurslid Suzan 
Rinkel emigreerde naar Australië en daarnaast had 
voorzitter Jaap van der Spek al aangegeven graag een 
stapje terug te willen doen vanwege drukke werkzaam-
heden en het feit dat zijn dochter Lisa al enige tijd geen 
lid meer was van de club en er dus geen binding meer 
was. Voor de laatste ledenvergadering van 16 maart 
heeft Jaap bevestigd dat hij nu toch echt af zou treden 
als voorzitter en daarnaast stelde ook bestuurslid Jan 
Meekel zich niet langer herkiesbaar. Hierdoor ontstond 
de situatie dat er nu nog maar drie bestuursleden over 
zijn gebleven, te weten penningmeester Pim Eijlander, 
secretaris Tonia Reijers en mijn persoon. Bij de uitno-
diging voor de ledenvergadering hebben we daarom 
met vetgedrukte letters aangegeven dat het belangrijk 
was dat er vacatures te vervullen waren, maar naast de 
vijftien mensen die al functies bij de vereniging vervul-
len kwam niemand opdagen. Ook een mail naar ouders 
van streetdance-leden heeft niets opgeleverd. Gezien de 
taken die er vervuld moeten worden hebben we daarom 
besloten om nadrukkelijk de noodklok te luiden!’

Zoals eerder vermeld is De Beukers eigenlijk een bloei-
ende vereniging. Sinds de introductie van het zumba-
dansen en de streetdance-lessen is het ledenaantal en 
het aantal lesuren bijna verdubbeld en ook financieel 
heeft de vereniging nog nooit zo goed gedraaid. Voor 
de organisatie van activiteiten als wedstrijden en club-

kampioenschappen kan men altijd wel genoeg vrijwil-
ligers vinden, maar de bereidwilligheid houdt op als het 
gaat om het dagelijkse reilen en zeilen van de vereni-
ging, hetgeen ook genoeg werk met zich meebrengt. 

‘We doen het uiteraard voor de kinderen.’ vervolgt 
Jacqueline, die zelf bijna dagelijks is betrokken bij de 
organisatie van de dans-activiteiten in De Singel. ‘En 
ook het samen organiseren van de wedstrijden geeft 
veel voldoening. De maandelijkse vergaderingen in de 
kantine van de Gymstuif verlopen doorgaans in een 
prima sfeer, maar het wordt natuurlijk eenvoudiger om 
de club te besturen als je met meer mensen bent. De 
Technische Commissie moet nieuw leven ingeblazen 
worden en ook de Jeugdraad, waar vanuit we voorheen 
doorstroming naar het bestuur kregen, is momenteel 
niet bezet. We zouden graag ouders van selectieleden 
bij het bestuur willen betrekken. Die kennen de weg in 
de Gymstuif en weten wat er speelt. We hebben nu van 
alles geprobeerd, maar als niemand op onze noodkreet 
reageert, zien wij ons genoodzaakt om het bijltje er bij 
neer te leggen en te stoppen met de vereniging. Dat 
klinkt dramatisch maar zoals het nu gaat kunnen wij 
gewoon niet verder. De komende editie van ons club-
blad zal geheel in het teken staan van ons bestuurspro-
bleem en tijdens de wedstrijden om de W.K. Bouwes-
trofee, zondag 17 april aanstaande, doen we nog een 
laatste oproep. 

Als dan niemand opstaat die ons 
wil helpen zullen wij de club 

op moeten heffen!’

Voor Jaap van der Spek, de man die tien jaar lang de 
voorzittershamer gehanteerd heeft, valt het ook zwaar 
om “zijn” vereniging in deze problemen te zien. ‘Ik 
blijf de club helpen waar ik kan, maar de laatste jaren 
zijn heel zwaar voor mij geweest. Ik heb het gewoon te 
druk op mijn werk en heb daarnaast uiteraard ook nog 
een gezin. Als je het goed wilt doen is het gewoon heel 
veel werk, maar de laatste jaren was het een kwestie van 
“doorhobbelen” en deed ik de vereniging tekort omdat 
ik te weinig tijd had. Het gaat mij echt aan het hart, 
maar ik moet ook aan mijzelf en aan mijn gezin den-
ken.’ 

Zowel Jaap van der Spek als Jacqueline van Dijk ver-
trouwen er op dat mensen die belang hebben bij het 
voortbestaan van de Edamse gymnastiekvereniging hun 
verantwoordelijkheid zullen nemen en bereid zullen 
zijn om bestuurstaken op zich te nemen. Voor de kin-
deren en voor de toekomst.
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Susan Koning, die de lessen verzorgt van de street-
dance, is voornemens het demoteam in te schrijven 
voor “Shell we dance” op 29 mei in Wageningen, 
mits alle leden die dag kunnen.

Voor meer info: www.shellwedance.nl

Nieuw uur voor de kleintjes
Sinds enige tijd heeft Susan op maandagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur een uurtje voor de allerjongste 
danseresjes onder ons van ca. 3 t/m 5 jaar. Dit is een 
groot succes!

Danskamp in De Singel
Op woensdag 17 t/m vrijdag 19 augustus organiseert 
Susan Koning een heus danskamp in het Welzijnsge-
bouw De Singel met o.a. de volgende activiteiten:

 *Natuurlijk veel dans in veel verschillende stij-  
   len, waaronder bijvoorbeeld salsa, hiphop, etc.

 *Veel spelletjes
 *Samen pizza maken in de Boretti keuken
 *Met 2 overnachtingen

Meer informatie volgt nog, maar zet de datum alvast in 
je agenda want het maximaal aantal personen is 40 en 

VOL = VOL!

Ik ben Anna en ik zit in de zater-
dag-groep.

Zaterdag 12 maart hadden Marsha 
en ik, die ook bij mij in de groep 
zit, de laatste competitie wedstrijd. 
Beide zitten we in de jeugd en doen 
we niveau 10. 
Toen ik in Wormer aankwam 
begon de wedstrijd gelukkig snel. 
Na de warming-up gingen we 
naar de sprong waar Marsha een 
overslag met de mini-tramp deed 
en ik een overslag met plank. Ik 
deed de overslag voor het eerst met 
plank, dus was ik best zenuwach-
tig. Gelukkig ging hij erg goed. Na 

de sprong maakten we een goede 
oefening op de brug. Bij balk, die 
het volgende onderdeel was, ben ik 
minder vaak gevallen dan de afgelo-
pen wedstrijden. Als laatste gin-
gen we naar de vloer, de mat daar 
sprong erg lekker.

Toen moesten we even wachten 
op de prijsuitreiking. Ik was derde 
en Marsha twaalfde. In het totaal 
van de drie competitie wedstrijden 
ben ik vierde en Marsha twaalfde 
geworden.

Groetjes Anna

Het is nog wel een 
beetje vroeg voor een 
strandwandeling, 
maar hij komt er 
weer aan. 

Voor de 21ste keer 
gaan we op woensdag 
15 juni naar Bergen 
aan Zee en lopen dan 
naar Egmond aan Zee.
Vertrek bus om 18.00 
uur. 

Waar? Op de hoek van 
de Langemeerstraat-
Twiskepolderstraat.
Vertrek naar huis 
21.30 uur. 
Betalen bij reserveren 
en vol is vol. Prijs 10,-- 
euro.
 
Groetjes Frieda Voort-
huijzen
Schermerstraat.75
Tel:372970
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De laatste vier besturen:
Foto’s uit 1930, 1955, 1985 

en het huidige bestuur.
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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 voorDe Beukers mee te spelen!U kunt uw huidige lot(en) omzetten naar De Beukers op de website:www.sponsorbingoloterij.nlHet 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.
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Paasweekend  22 t/m 25 april
Meivakantie  30 april t/m 8 mei
Hemelvaart    2 en 3 juni
Zomervakantie  23 juli t/m 4 sept

Corien Eeltink
Winifred Wegener

Vienna van der Meer
Sien Peek

Esmée Dijkman
Babette Groot

Lyan van de Nes
Remy Claasen

P. Tjalsma
Marieke Schilder

Pascalle Tol
Clasine van der Wal

Irene Peters

Amber Schouten
Saar Warger
Joah Jacobs
Lura Quirion
Neline v.d Hoff 
Mayra Molenaar
Malu v.d. Spek 
Faye Suurmond
Liena Azmani
Pauline Kemper
Britt Van Riesen 
Dini Vink
Nicole v.d. Laan
Cary Venselaar
Bram Klaassens
Max Klaassens
Mees v.d. Valk

mei
01-05 Daan   Schurink
03-05 Victor   Vlugt
05-05 Kim   Overmars
05-05 Hilda   v.d. Lee
05-05 Kim   Overmars
06-05 Isabel   Hund
07-05 Saar   Warger
08-05 Margo   de Boer
11-05 Mw.        F. Molenaar
11-05 Eva    de Boer
13-05 Jan   Oostindien
13-05 Erik   Regterschot
14-05 Sandra   Beersma
15-05 Elvire   Venselaar
18-09 Lwiza   El  Founti
18-05 Anithan   Sabaratnam
19-05 Femke   van Wieringen
22-05 Maurice  Peetoom
29-05 Lotte   Kemper
25-05 Noa   Rossenaar
26-05 Puck   van Maanen
26-05 Justin   Knelange
27-05 Marja   Tunk
27-05 Eva         van Royen
27-05 Belinda  de Kock
28-05 Anneke  Hoens
28-05 Lisa  Molenaar

juni
01-06 Esther  Rossenaar
05-06 Gerda  Verniers-Marsman
06-06 Iris  Kes
06-06 Len   Breederveld
08-06 Bianca  Himmelbauer
08-06 Faye  Suurmond
09-06 Friso  v.d. Hoff
09-07 Jacqueline Jonker
09-06 Caroline Overmars
10-06 Mariette Bijvoet
12-06 Diane v.d Kaaij
12-06 Inge  Schouten
12-07 Mandy  Keijzer
12-06 Natascha Kemme
12-06 Inge  Schouten
13-06 Selma  Luttger
14-06 Benedicta de Graaf
14-06 Anneke              Lansen
15-06 Abdelmonaim    Eikhammali
15-06 Max  Spaargaren
19-06 J  Leupen
19-06 Esmee  Kaan
21-06 Cees  Tol
22-06 Liene   Vrind
22-06 Guusje  Vrind
23-06 Lisa  v.d. Meer
23-06 Ismael  Schneider
24-06 Sofie  Roskam
24-06 Gerladina Pletinckx
26-06 Femke  Smits
27-06 Danica  van Rijn
27-06 Willy  v.d. Hoff
27-06 Danica  van Rijn

juli
02-07 Coen   de Graaf
03-07 Nosh   v Campenhout
04-07 Levi   van Zanten
06-07 Lynn   van Wees
07-07 Gwen   Barbiers
08-07 Lia   b.h.Vuur-Eeltink
09-07 M.C   Man
10-07 Anna   Lansen
10-07 Jo-Ann   Stapel
12-07 Carlos   v.d. Naaten
12-07 Eline   Burger
13-07 Isa   Brandse
13-07 Y.C   Choy-Zhou
14-07 Danielle   Verhoeven
15-07 Jenny   Hagenhoek
16-07 Torn   Oesso
18-07 Luna   Bakker
21-07 Joey   Snijder
21-07 Bram   Klaassens
25-07 Jennifer   Veerman
26-07 Ina   Kamst
28-07 Elina   v.d. Meer
30-07 Sam   Reukers
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TRAINERS
*Selectie meisjes: Marieke Schilder, Marianne Zwarthoed,

Christine Plat, Sandra Rein en Mariëlle Schilder

*Selectie jongens: Walter Dedters en 
Willem van Wijngaarden

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-Choreografie 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: Lasse Bakker
Grevelingenmeer 141 /1447 AM Purmerend

0299 648272

*Recreatie-plus: 
Chantal Konijn

Jan Schriverstraat 5/1135 HW Edam
0299 350317 chantal@debeukers.nl

ASSISTENTEN:
Simone Steijger, 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
voorzitter (vacature)

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

lid (vacature)

Henk Voorthuijzen Schermerstraat 75
ledenadministratie 1135 EM Edam

0299 372970
henk@debeukers.nl

Jan Vlak Torenvalkstraat 61
vormgeving clubblad 1131 MN Volendam

0299 320172
jan@debeukers.nl

Ingeborg Kuijpers                                 Zoutziedershof 9
redactie clubblad                      ingeborgkuijpers@hetnet.nl
           0299 369431

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


