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Van de voorzitter
Vakantie en daarna weer vol energie van start

Dit is het laatste clubblad voor de vakantiepe-
riode. Of misschien zijn jullie al op vakantie ge-
weest. In beide gevallen hopen we dat het een 
fijne vakantie wordt/is geweest. De Beukers gaat 
nu even met vakantie, maar daarna weer volle 
energie verder met al onze uren en activiteiten. 
Op maandag 3 september starten weer met on-
ze lessen.

Een van de laatste activiteiten was weer de jaar-
lijkse strandwandeling. Vele 10-tallen mensen uit 
Edam-Volendam hadden zich weer aangemeld 
en hebben een geslaagde avond gehad met de 
wandeling van Bergen naar Egmond. Traditiege-
trouw werd deze weer afgesloten met een be-
zoek aan de braderie in Egmond.

Bij het schrijven van dit voorwoord was nog niet 
bekend hoe de instroom van nieuwe selectiele-
den naar het nieuwe seizoen gaat plaatsvinden. 
Er zijn wel 7 nieuwe meiden aangemeld voor de 
selectiedag. Zodra we daar meer over weten la-
ten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. 
De samenwerking met St. Mauritius verloopt zeer 
voorspoedig en er wordt hard gewerkt aan de 

plannen voor een nieuwe eigen hal in de Broeck-
gouw. Alle berekeningen zijn gemaakt en we zijn 
nu in gesprek met de gemeente om de volgende 
stappen te zetten.
 
Wat er wel door gaat in de vakantie is het dans-
kamp van De Beukers, georganiseerd door Susan 
Koning en Hans en Jacqueline van Dijk. Vorig jaar 
was dit een groot succes. Ook dit jaar zal het dus 
weer georganiseerd worden op het terrein bij de 
Singel. 
Opgeven kan bij Jacqueline via jga.vandijk@
quicknet.nl of bel even naar 0299 372677. 

Op pagina 9 meer informatie over het danskamp!
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Meisjes groep 3 (1)
1. Anouk Breed 2. Vienna v.d. Meer 

3. Nicole v.d. Laan 4. Isabella Helsloot 
5. Madée Klein 6. Helene Knijn 7. Lisanne Stam

Meisjes groep 3 (2)
1. Hannah v.d. Meer 2. Kris Huber

3. Marit Springer 4. Noortje Rijswijk

Meisjes groep 4
1. Liza v.d. Werf 2. Malu v.d. Spek

3. Emma Breed 4. Faye Suurmond
5. Rosa Alcaide Romero 6. Anne Klouwer

7. Nina Lamghari

Meisjes groep 5
1. Isabel Hünd 2. Linette Koopmans

Meisjes groep 6 en ouder
1. Jasmijn Stam 2. Luna Bakker

3. Inge Schouten

Meisjes Plusgroep (1)
1. Britt van Riesen 2. Rachael Nieuwkoop

3. Sofie de Boer 4. Valesca Stallenberg
5. Frances Brevé 6. Julia Schuitemaker

meisjes Plusgroep 3 op pag. 6!



5 Gymnastiek, dans- en turnvereniging De Beukers

Jongens III
1. Jim de Boer 2. Max de Wildt

Meisjes Plusgroep (2)
1. Noor Vrind 2. Janie Surie

2. Jinke Stijvers 4. Esmee Dijkman
4. Femke Smits 6. Lotte Kemper

 Meisjes Plusgroep (3)
1. Marenne Meulemans 2. Belinda de Kock

3. Daphne Buikman 4. Tessa Bertens
5. Denise Latdorp 6. Anna Vrind

7. Iris Breed 8. Eva de Boer

Jongens I
1. Patrick Wissels 2. Koen Willems

Jongens II
1. Nordin Schneider 2. Vincent Wissels

3. Daan Schurink 4. Nino Hillaert
5. Bram de Boer 6. Coen de Graaf

Jongens Plusgroep
1. Joey Snijder 2. Yassine Schneider



6Gymnastiek-, dans- en turnvereniging De Beukers

Zondag 25 april was het weer zover: het W.K. 
Bouwestoernooi!

Ik had mij opgegeven voor het begeleiden van 
een groepje. Een beetje zenuwachtig was ik wel, 
want wat wist ik nu van turnen? Zou ik het de 
meisjes allemaal wel goed uit kunnen leggen? 
Gelukkig kreeg ik een gedegen privé-uitleg van 
Greta, want de groepsuitleg had ik net gemist… 
Ik zag ook andere hulp-moeders nog wat onzeker 
uit hun ogen kijken.

Mijn groepje was niet zo groot: 4 (bijna) 7-jarige 
meisjes uit groep 3 gingen onderling strijden om 
de eer van hun groepje, 2 meisjes waren wegge-
bleven. Het leuke was dat ik ze allemaal al kende 
van school (De Piramide): Kris, Marit, Noortje en 
mijn eigen dochter Hannah.

Erg leuk vond ik het om met mijn groepje van het 
ene toestel naar het volgende toestel te ‘marche-
ren’ op de maat van de muziek en het geklap van 
het publiek. 

Omdat we met een heel klein groepje waren kon-
den de meisjes alle oefeningen heel goed oefe-
nen voordat ze voor het ‘echie’ moesten. 

Om-de-beurt mocht iemand als eerste, dat von-
den wij wel eerlijk. Achtereenvolgens vlogen de 
meiden door de lucht na een stevige afzet op de 
trampoline. Keurig landden zij op de mat. Daar-
na zwierden ze al koprollend en slingerend aan 
de brug met ongelijke leggers. Keurig sprongen 
en buitelden ze over de volle lengte van de lange 
mat en tot slot vertoonden ze hun kunsten op de 
evenwichtsbalk. Kennelijk een makkie, want ze 
bleven er allemaal op staan! Ik had het hen alle-
maal niet (meer) na gedaan…

Na alle inspanningen mochten we even uitrusten 
terwijl we genoten van de streetdance-uitvoerin-
gen. Althans uitrusten… Hannah moest zich vlie-
gensvlug in spijkerkleding steken, want ook bij 
de streetdance werd zij verwacht!

Bij de uitslag bleek dat ‘mijn’ meiden het prima 
hadden gedaan. De punten lagen allemaal dicht 
bij elkaar. Een beetje sneu was het voor Noortje 
wel dat zij als enige nét buiten de prijzen viel, er 
waren 3 prijzen onder 4 meisjes te verdelen. Mis-
schien een tip voor de organisatie om een vol-

gende keer 
de groepjes 
iets even-
wichtiger te 
herverdelen 
als er kinde-
ren niet komen 
opdagen? (In de 
andere groep
waren ze met
7 meisjes)

Apetrots ben ik na-
tuurlijk op Han-
nah die de 1ste 
prijs had 
veroverd!

Als klap op de vuurpijl kreeg ik een dikke reep 
“Bonbonbloc” van Côte d’Or als bedankje. 
Ik doe volgende keer weer mee! 
  
Marian van der Meer
Moeder van Hannah (vrijdagmiddag turnen en 
streetdance)
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Mijn naam is Liza Romee 
van der Werf en ik ben 8 
jaar.

Op 22 april jl. -één dag voor 
mijn achtste verjaardag- 
werd ik clubkampioen 2012 
en won de WK Bouwes be-
ker.
Natuurlijk had ik hier hele-
maal niet op gerekend.

Ik was al eerste geworden 
van mijn 'vrijdagmiddag-
groepje' en toen er werd 
gezegd dat de winnaar van 
de WK Bouwes beker een 
meisje is en dat haar naam 
met de letter 'L' begint, 
dacht ik 'zou ik dat nu zijn 
of toch iemand anders?'
Toen bleek ik het echt te 
zijn! Ik was super blij!!

Voor de start van de wed-
strijd was ik een heel klein 
beetje zenuwachtig. Het 
eerste onderdeel was de 
brug. Gelukkig ging deze 
oefening goed, maar uitein-

delijk kreeg ik de hoogste 
score voor mijn oefening op 
de balk.
Toen ik thuis kwam, stond 
mijn verjaardagscadeau 
klaar: een nieuwe fiets. Mijn 
dag kon nu echt niet meer 
stuk!
Wat ik ook heel leuk vond, 
was dat ik in verschillende 
lokale krantjes stond met 
een foto. Veel mensen heb-
ben mij gefeliciteerd en zei-
den dat ik het erg goed heb 
gedaan.

De beker staat sinds dit 
weekend weer bij mij thuis, 
maar nu met mijn naam er 
bij.

Sinds kort train ik op de za-
terdag bij trainster Chan-
tal. Ik vind het erg leuk en 
heb al weer veel bijgeleerd, 
maar het mooiste vind ik 
het gympakje (stof voelt zo 
lekker zacht aan)

Groetjes, Liza

22 t/m 28 juli Zomerkamp in Beekbergen

ma 3 sep Start seizoen 2012-2013 
(rooster op www.debeukers.nl v.a. 27 aug.) 

zo 25 nov Springwedstrijden ’s middags 
  (categorie recreatiegym)

Zomervakantie 2012  18 juli t/m 2 september*
Herfstvakantie     20 t/m 28 oktober
Kerstvakantie     22 december/6 januari
Voorjaarsvakantie     16 t/m 24 februari
Paasweekend     29 maart t/m 1 april
Meivakantie      27 april t/m 12 mei
Pinksterweekend     18 t/m 20 mei
Zomervakantie 2013    6 juli t/m 18 augustus

* de peuters en kleuters en de meisjes van 
vrijdag en zaterdag hebben de laatste week 
geen les i.v.m. werkzaamheden aan Het Bolwerck.

Juni: de tijd van de 
jaarlijkse strandwan-
deling (de 22ste!), zo-
als ieder jaar weer 
georganiseerd door 
Frieda Voorthuijzen.
   De bus bracht ons 
naar een zonovergo-
ten Bergen. Hier kregen 
we een pakje drinken 
en Italiano voor onder-
weg uitgereikt en daar 
gingen we, op naar Eg-
mond aan Zee.
   Het was een heerlij-
ke wandeling van een 
goed uur en aangeko-
men in Egmond was 
daar de braderie met 
heel veel kraampjes.
Het was supergezellig!  

Frieda: weer heel har-
telijk bedankt voor de 
uitstekende organisa-
tie en ik heb van veel 
mensen gehoord dat zij 
volgend jaar weer van 
de partij zullen zijn (en 
daar ben ik er één van).

Tonia
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1. Wie ben je en waar kom je vandaan?
Hallo allemaal, mijn naam is Lasse Bakker. Ik ben 
27 jaar geleden geboren in Zaandam. Op mijn 2e 
jaar ben ik met mijn moeder Hetty, vader Hans en 
zusje Nita naar Purmerend gekomen. Daar woon 
ik nu alweer meer dan 25 jaar en ben er zeer ge-
lukkig opgegroeid.

2. Wat is jouw functie bij De Beukers?
Ik geef de turnlessen aan de kinderen die op re-
creatief niveau bij ons turnen. Zo geef ik op dins-
dag de jongens trainingen in het gymgebouw in 
de Langemeerstraat en vrijdag de meisjes in Het 
Bolwerck. Na het turnen op dinsdag geef ik nog 
een uurtje conditie-/krachttraining aan de men-
sen van de trimclub. 

3. Vertel iets over je leven en loopbaan?
Op 7 augustus 1984 ben ik op de wereld geko-
menen heb ik mijn basisschool en mijn MAVO 
gehaald in Purmerend. Heb toen voor een MBO 
sportopleiding gekozen in Haarlem, het CIOS. Ik 
heb de opleiding succesvol afgerond in Fitness 
en Health coördinator. Zo ben ik vervolgens Per-
sonal trainer geworden in verschillende sport-
scholen. Nu ben ik actief als bewegingsagoog bij 
de Zorgcirkel. Ik heb in al die jaren ook heel wat 
sporten gedaan. Zo heb ik 4 jaar aan turnen ge-
daan. Daarna 10 jaar op atletiek gezeten en nog 
2 jaar op voetbal. Nu doe ik nog aan fitness en 
soms 1x of 2x per maand aan volleybal en golfen.

4. Wie/wat zou je meenemen naar een onbe-
woond eiland?
Ik zou een goede motorboot meenemen en een 
kip. Zo heb ik elke ochtend een lekker eitje als 
ontbijt. En kan ik altijd nog even terug komen 
naar het vaste land om wat zout en peper te ha-
len. En anti muggen spray neem ik ook mee. An-
ders word ik elke avond lek gestoken door de 
muggen. En een hengel om vissen te vangen, zo-
dat ik ’s avonds ook nog wat te eten heb.
Misschien wat zonnebrandcrème tegen het ver-
branden… 

5. Als je de minister president van Nederland 
zou zijn, wat zou je dan veranderen?
Ik zou willen proberen het grote verschil tussen 
arme en rijke mensen in Nederland  te verklei-
nen. Ik vind het maar gek dat er mensen zijn die 
in het geld kunnen zwemmen, terwijl er ook ge-
noeg mensen zijn die helemaal geen geld heb-
ben om te besteden. Daar moet wat meer balans 
in komen.

6. Wat is volgens jou het mooiste plekje in Ne-
derland en waarom?
Het mooiste plekje van Nederland is de achter-
tuin bij ons huis. Het ruikt er altijd lekker door de 
bloemen en planten. Als de zon schijnt kan ik er 
lekker in relaxen met vrienden. En als het regent, 
dan kunnen we altijd nog droog staan onder de 
overkapping. Ik kan het goed vinden met de bu-
ren en het is er altijd gezellig.

7. Wat zou je doen met een miljoen?
Ik heb dit jaar net mijn rijbewijs gehaald, dus een 
auto kan ik wel gebruiken. Ook moet ik niet ver-
geten een boot en kip te kopen voor als ik naar 
een onbewoond eiland word gestuurd. Dan zou 
ik mijn hele familie meenemen op vakantie naar 
een heerlijk warm land, Suriname of zo. Ik zou 
wat geld op mijn spaarrekening zetten, zodat ik 
altijd wat achter de hand heb. En ongeveer een 
kwart zou ik schenken aan goede doelen, zoals 
Clini Clowns en het Wereld Natuur Fonds. 
 

8. Wat wil je nog kwijt?
Uhh ja, ik zou ook een bal meenemen naar het 
onbewoonde eiland. Anders ga ik me daar stier-
lijk vervelen.

Ik geef de pen door aan: Chantal Konijn
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Danskamp 2012 

Voor de tweede keer word er een danskamp georganiseerd voor onze jeugdige leden! 
Initiatiefneemster van dit evenement is wederom onze danslerares Susan Koning. Zij heeft “haar” 
kinderen al een beetje warm gemaakt en niet zonder succes. De kinderen staan al in de rij om zich op 
te geven! 

Wanneer? Van 30 juli t/m 1 augustus    
Waar?  In De Singel te Edam 
Voor wie? Alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar 
Kosten? € 60,- 

Wat gaan we doen? 
De voornaamste activiteit is natuurlijk dansen! Allerlei soorten dans zullen voorbij komen, zoals: 
streetdance, breakdance, zumba, stepp inn en Michael Jackson. Daarnaast gaan we samen pizza 
maken in de mooie Boretti keuken, doen we veel spelactiviteiten en is er ’s avonds disco! 
Voor jullie veiligheid maar natuurlijk ook voor de gezelligheid is er gezorgd voor voldoende 
kampleiders. 

 
En .......... al zin gekregen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever het vóór 15 juli,  
samen met een aanbetaling van *) € 20,- in bij:  
Susan Koning tijdens de danslessen in De Singel of bij Jacqueline van Dijk, Purmerstraat 12, Edam, 
372677, jacqueline@debeukers.nl. 
 
Ps.: Als je je inschrijft krijgen je ouders een informatieboekje met het programma en alle info. 

Let op! Het maximum aantal kinderen die mee kunnen is 40 dus wees er snel bij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) gelijk aan de annuleringskosten; wordt niet terugbetaald.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ik ga mee met het danskamp van 2012!  
 
Naam:……………………………….jongen/meisje  
 
Geboortedatum:…………………..  
 
Adres:……………………………………………... Telefoon:………………………….  
 
Pc/woonplaats:……………………………………. e-mail:………………………….…
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Op maandag 16 ju-
ni was de “Kids Beach 
Break.”

Dat is geen activiteit van 
De Beukers, maar de 
meeste kinderen beho-

ren wel tot de groep van 
Susan Koning,

Vandaar hierbij een col-
lage van de vele foto’s.
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Hoi, ik heet Noor Vrind.
Ik ben geboren op 12 oktober 2001.

Ik heb 1 zusje en die heet Anna.
Ik heb een huisdier, een kat en die heet Lob-
bes (hij is heel lief en is 15 jaar oud.)
Mijn school is de Piramide, en ik zit in groep 7.
Mijn hobby’s zijn dansen, turnen, tv kijken en 
buiten spelen.
Ik vind de sport turnen heel erg leuk en ik ben 
al 5 keer 1ste geworden.
Het moeilijkste onderdeel vind ik de balk en 
het leukste onderdeel vind ik de balk. (best 
wel raar) Mijn trainster is Chantal konijn.
Ik zit ook nog op streetdance op donderdag 
(demoteam) en vrijdag.
En ik wil later hartchirurg worden.
En ik geef het pennetje door aan 

Nina Alcaide Romero

Vanaf april 2012 doen twee meiden (Esmeé 
Dijkman en Noor Vrind) van de oudere recre-
atie+ groep een juniorassistenten cursus (=ni-
veau 1) in de lessen bij de kleuters. 
Deze twee meiden wisselen elkaar om de week 
af. Bij de kleuters voeren ze een opdracht uit en 
aansluitend helpen zij mee bij de peuterles. 
   In de lessen leren ze assisteren onder bege-
leiding. Daarbij komen o.a. de volgende vragen 
naar voren waar over nagedacht moet worden: 
*wat kan je kleuters aanleren *hoe doe je dat
*hoe leg je ze dat uit 
*en hoe help je bij bepaalde onderdelen. 

De meiden 
hebben het 
naar hun 
zin en zijn 
goed bezig 
met het be-
denken en 
uitvoeren 
van de op-
drachten. 
   De cursus 
is voor kin-
deren in de 
leeftijd van 
10 t/m14 
jaar be-
doeld. Voor 

het behalen van het diploma moeten ze 19 op-
drachten behandeld hebben in de lessen. 
   Als een deelnemer 14 jaar of ouder is geworden 
kan hij/zij ervoor kiezen om een assistentencur-
sus niveau 2 te gaan doen. 

Chantal Konijn, 
trainster recreatie+ 

Noor

Esmeé
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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

    • Gratis leenauto bij autoschade

    • Rechtstreekse afhandeling met alle                             
       verzekeringsmaatschappijen inclusief
       Univé Verzekeringen

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

    • 4 jaar garantie op de gehele 
       reparatie!

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 VERZEKERINGSGROEP 

• NOG • RVS • TIEL UTRECHT • UBO 

• UNIVÉ • ZÜRICH •

hier kan uw advertentie staan
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Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

ingeborgkuijpers@hetnet.nl

kopij:
half sept

verschijnt:
eind okt

Dans–Choreografie 
Susan Koning

Tel: +31611174322
Email: 
susan_koning@live.nl

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

- Depot Stomerij Zeekant

- Diervoeding

- Sleutels

Praktijk voor Coaching
Voetreflexzone-therapie

Sport-/ontspannings-/hotstoneMassage
Touch for Health

Numerologie en Familie-opstellingen

Paltrokmolen 6, 1135 KM Edam
www.karenvandervelde.nl 
info@karenvandervelde.nl
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1956: 10-jarig bestaan Don Bosco

1968 Jongensgroep

1924 Touwtrekploeg FL Jahn
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Abonneren op de Nieuwsbrief??

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

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.

Nogmaals onze oproep:

meld u aan als bestuurslid!
We hebben u hard nodig en wat u nodig heeft is slechts betrokkenheid bij de club van uw kind!





Je kunt via De Beukers meespelen met de vriendenloterij.
De prijs per trekking blijft gelijk (€ 10, - per trekking), 
maar de vereniging ontvangt per lot/deelnemer de helft!! van de inleg.

Bij de VriendenLoterij win je nooit alleen. Want als jij wint, winnen je vrien-
den ook! Win je een prijs, dan winnen je vrienden ook. En je mag zelf bepalen 
wie! Zodra je een prijs wint, dan kun je deze beleven met één of meer vrien-
den. Win je een prijs naar keuze? Dan mag je anderen ook blij maken met de-
ze prijs.
Informatie: Tonia reijers: 35 16 86

Oproepje 
peuter/kleuter gymleidster

De peuters en kleuters zijn dringend op zoek 
naar een nieuwe leid(st)er!

Wij gymmen op woensdag in Het Bolwerck 
van 14.30-15.30 uur (kleuters) 

en van 15.30-16.15 uur (peuters).

Wie komt ons leuke gymlessen geven? 
Of ken je iemand die dit wil doen?

Neem dan contact op met 
Tonia Reijers (tel. 351686)
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Nieuwe leden 2de kwartaal
Daisy Runderkamp

Cate-Rose van Beers
Jolijn Pistora

Bram Klaassens
Sophie Nieuweboer

Jorn Pistora
Niek Pistora

Charissa  Bouman
Yasmina El Yaakoubi

Lena Khawati
David Kroon

Nina Lamghari
Tobias van Rijn
Noortje Rijswijk
Nora van Strijen

Koen Willems
Wout Willems

augustus
01 Caitlin Tol
07 Mounia El Boulafati
10 Sanne Dijkhuizen
11 Lena ten Holt
12 Roos Breed
14 Nienke Oort
15 Joey Jansen
15 Janneke Schot
16 Ashley Thewissen
17 Toine Bootsman
17 Martine de Groot
17 Max Klaassens
17 Mw. B. de Visser
18 Corien Eeltink
18 Sara Hoogland
19 Annemarie Conijn
19 Gré Snoek
20 Mirre Hoogzaad
20 Mike Regter
24 Megan Maat
25 Rebecca Brugman
25 Cora den Engelse
25 Elisa Roele
25 Daisy Runderkamp
26 Marijn van ‘t Hof
29 Rachael Nieuwkoop
30 Nina Alcaida Romero
30 Wil Schenk
30 Anneke Spaander

september
01 Anneke Out
01 Koen Willems
02 Gene Brandt
02 Ilona Out
05 Lijnn Dijkhuizen
07 Maeve Emond
09 Barbara Hillaert
09 Evelyn Steensma
10 Jill de Groot
11 Lois Nagelmakers
12 Senna Hillaert
13 Esmee Dijkman
13 Sesanne van Montfort
16 Anouk de Boer
18 Lwiza El Founti
18 Boaz v.d. Pol
18 Jana Schilder
19 Merlijne Monkau
19 Jinke Stijvers
20 Ward Hamersma
22 Anouk Kuenen
22 Yassine Schneider
25 Samantha Hartog
28 Claudia Horn
29 Leo Tienhoven

oktober
06 Nina Lamghari
08 Loes Luxen
09 Samira de Boer
09 David Kroon
09 Denise Latdorp
11 Iris Schurink
12 Rosalie de Boer
12 Bram de Boer
12 Leon Döll
12 Noor Vrind
13 Remy Claasen
13 Demi Koorndijk
15 Luca Brandse
15 Kris Huber
18 Joelle Bakker
18 Madée Klein
19 Julia Schuitemaker
20 Frances Brevé
21 Gonnie Gorter-Prins
21 Floor Huber
22 Els Eeltink
25 Macy Braun
26 Sara Berends
26 Cindy Koning
26 Irene Peters
29 Morena de Boer
29 Britt van Riesen
30 Amber Smits
31 Eva Blufpand
31 Mariska Snoeck
31 Cary VenselaarSophie Nieuweboer

Lisa Nieuweboer
Celina Severiens
Jennifer Scheers

Sofie Roskam
Elena Severiens

Femke Smits
Kayleigh Visser
Mette de Jonge

Liza Klepper
Suzanne Tol
Belinda Tol

Demi Pijlman
Eden Stathi

Annelinde Blom
Dume Bakker
Isa Zoetebier

Maaike Veerman
Maarten Stuijt
Luna Detering
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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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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
chiel@debeukers.nl

*Recreatie jongens en meisjes, trimgroep dinsdagavond
Lasse Bakker

Grevelingenmeer 141 /1447 AM Purmerend
0299 648272

lasse@debeukers.nl

*Dans-Choreografie Susan Koning
Vestaplantsoen 5

1131 NR Volendam
+31611174322 susan@debeukers.nl

*Kleuters en Peuters: vacature

*Recreatie-plus
dr. Chantal Konijn

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

ASSISTENTEN
Simone Steijger,  Marsha Bertens, Lisette Bosscha, 

Ilona Out, Julia Reukers, Femke Smits 

JEUGDRAAD
Leden

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

Tamara van Dijk en Laura Ophoff

CONTRIBUTIE
Recreatie
Jeugd t/m 5 jaar € 30,00 per kwartaal
Jeugd 6 t/m 15 jaar € 31,00 per kwartaal
16 jaar en ouder € 32,00 per kwartaal
Selectie € 28,50 per uur/per week/per kwartaal

Bondscontributie
t/m 15 jaar € 15,00 per jaar

16 jaar en ouder € 19,00 per jaar

Girorekening 28 99 771
De Beukers

Gruttoplantsoen 10, Volendam

Contactadres:
Tonia Reijers D. Gerritszstraat 22 

1135 GX Edam 
tonia@debeukers.nl

BESTUUR
Piet Reijers     D. Gerritszstraat
voorzitter 1135 GX Edam

0622424828
piet@debeukers.nl

Greta Blakborn      Pegasusstraat 19
hoofd technische commissie 1131 NA Volendam

0299 321322
greta@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

lid (vacature)
...........................................................................................................................

Henk Voorthuijzen Schermerstraat 75
ledenadministratie 1135 EM Edam

0299 372970
henk@debeukers.nl

Jacqueline van Dijk Purmerstraat 12
commissaris dans    1135 EE Edam

0299  372677
jacqueline@debeukers.nl 

Jan Vlak Torenvalkstraat 61
vormgeving clubblad 1131 MN Volendam

0299 320172
jan@debeukers.nl

Ingeborg Kuijpers                                 Zoutziedershof 9
redactie clubblad                     1135 VG Edam
              ingeborg@debeukers.nl
           0299 369431
Janneke Jonk H. Dirckszstraat 22
distributie clubblad 1135 HL Edam

0299 372661
janneke@debeukers.nl

Gré Snoek Watermolen 47
distributie clubblad 1135 LH Edam

0299 321865
gre@debeukers.nl

Bianca van Raaij   Waardmeerhof 2
wedstrijdsecretariaat   1135 EK  Edam
jurycommissie           0299 372480

bianca@debeukers.nl

Zumba/Streetdance
t/m 15 jr € 38,00
16 jr en ouder € 39,00

tijdelijk: Greta Blakbom
Pegasusstraat 19 / 1131 NA Volendam

0299 321322 greta@debeukers.nl
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