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Wat ontzettend blij zijn we met de nieuwe vrij-
willigers die zich hebben aangemeld voor De 
Beukers. 

Zo zijn Petra ten Hagen en Jacco Bertens nu ver-
antwoordelijk voor de wedstrijdorganisatie. 
Ina Overmars en Marije Hamer vormen de kle-
dingcommissie samen met de mensen van St. 
Mauritius. 
Bart Stijvers heeft de redactie van het clubblad 
met ingang vanaf heden op zich genomen en 
Robbert Gerritsen gaat aan de slag met de web-
site. Daarnaast gaan deze mensen samen met 
Rolf Stam aan de slag met de sociale media.
 
De Beukers is sinds kort ook op Facebook te vin-
den. We hebben een algemene pagina www.fa-
cebook.com/debeukers en onze dansafdeling 
heeft een eigen groep op Facebook (zoek op ‘de 
beukers’). Op die pagina’s zult u steeds meer in-
formatie over onze vereniging gaan vinden.

Er is de afgelopen maanden ruimte gecreëerd 
voor extra lesuren, waardoor er weer ruimte is op 
onze lessen. Of het nu peuter- en kleutergym is, 
gymmen voor jongens en meiden, pilates of con-
ditie- en fitness trainingen voor dames en heren. 
Op onze website www.debeukers.nl staat het les-
rooster. Kom een keer vrijblijvend langs om te 
proberen of het wat voor jou is. De eerste lessen 
zijn altijd gratis.

Ook bij onze dansafdeling is extra ruimte gecre-
eerd en kunnen we weer volop mensen erbij ont-
vangen. Streetdance (vanaf 3 jaar(!!!) tot heel veel 
ouder, hip-hop, zumba, modern of dance hall. 
Kom een keer langs en informeer bij Susan Ko-
ning naar de mogelijkheden. Ook hier zijn de eer-
ste lessen natuurlijk om te kijken of het wat is en 
wordt er niets in rekening gebracht.

Piet

         Reijers

Gezocht: 
twee mensen die onze vereniging 

organisatorisch verder 
willen komen versterken

Naast de reeds ingevulde werkzaamheden door 
vele nieuwe vrijwilligers bij De Beukers zijn we 
ook nog op zoek naar twee personen. Een om 
als algemeen lid het bestuur te komen verster-
ken. Door de extra vrijwilligers is het werk nu veel 
meer verdeeld over meerdere mensen en is ook 
het bestuurslidmaatschap een taak die goed in-
gevuld kan worden zonder meteen een werk-
week van 40 uur erbij te krijgen. We hopen dan 
ook dat iemand zich hiervoor aanmeldt. 

Hetzelfde geldt voor de functie van wedstrijd- 
en juryzaken. Een functie die voornamelijk vanaf 
thuis gedaan kan worden en de spil is tussen de 
wedstrijden waar we aan mee doen en natuurlijk 
het aanspreekpunt voor juryleden voor die wed-
strijden.

Vakanties (er wordt dan geen les gegeven):
Kerstvakantie  22 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie      23 februari t/m 2 maart
Paasweekend             20 t/m 21 april
Meivakantie                27 april t/m 5 mei
Hemelvaart                 29 mei t/m 1 juni
Pinksterweekend          8 t/m 9 juni
Zomervakantie              5 juli t/m 27 augustus 

Springwedstrijden voor gymjeugd 
op zondag 10 november (zie pag. 10)
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Zomerkamp en Danskamp
Het is al weer even geleden, maar de afgelo-
pen zomer is De Beukers natuurlijk ook weer 
op Zomerkamp geweest naar Beekbergen en 
heeft in de tweede week van de vakantie het 
eigen Danskamp plaatsgevonden in de Singel 
in Edam. 
Beide activiteiten waren een groot succes en de 
kinderen, maar ook de leiding hebben er weer 
volop van genoten.
 
Het Danskamp in de Singel is nu voor de tweede 
keer georganiseerd en we konden nu ook blijven 
slapen in het gebouw. Er was door de drie dagen 
heen een heel leuk programma. Natuurlijk veel 
dans en een afsluitende voorstelling aan alle ou-
ders. Maar ook zijn we wezen kanoën en heeft de 
stormbaan niet ontbroken. Susan Koning en Jac-
queline van Dijk hebben er samen met alle ande-
re leiding weer een onvergetelijke gebeurtenis 
van gemaakt.
 
En ook op de 7 weken zomerkamp in Beekber-
gen was De Beukers weer aanwezig. Ook dit keer 

weer samen met Olympia Oosthuizen. We zijn op 
3 van de 7 weken aanwezig geweest, met in to-
taal bijna 30 kinderen. Dit kamp, dat georgani-
seerd wordt vanuit de landelijke turnbond KN-
GU, draait al ruim 50 jaar en is een groot feest 
voor deelnemers en leiding. Kampliederen, 
kampvuren, broodjes bakken, bosspellen, speur-
tocht, griezelen in de avond en voor de ouderen 
in de nacht, en nog heel heel veel meer. Dit jaar 
was het thema ‘Zomerkampen ’t spettert er van-
af’. Nou dat hebben we geweten hoor. Met die 
mooie zomerse weken was het een groot spette-
rend feest waar heel veel water aan te pas kwam.
 
Volgend jaar gaan we natuurlijk weer. En het 
maakt niet uit waar je vandaan komt, lid bent van 
de gym of je wilt misschien zelfs wel twee weken 
op kamp. Alles is mogelijk onder begeleiding van 
betrouwbare en ervaren leiding. In het eerstvol-
gende clubblad hierover al weer meer informatie 
en de mogelijkheid om je heel simpel aan te mel-
den.
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Wedstrijdagenda rayoncompetitie 

23 november 2013 1e competitiewedstrijd Wormer (organisatie in handen van De 
Beukers en Mauritius)

15 december 2013 1e recreatiewedstrijd Oostzaan (geen deelname door De Beukers) 

15 februari  2014 2e competitiewedstrijd Beverwijk

8 maart 2014 Finale Noord 4e divisie Beverwijk (na plaatsing) 

15 maart 2014 2e recreatiewedstrijd Oostzaan 

22 maart 2014 3e competitiewedstrijd Wormer

29 maart 2014 Regiokampioenschappen 5e divisie plaats Wervershoof (na plaatsing) 

5 april 2014 Regiokampioenschappen 4e divisie plaats Hyppolytushoef (na plaatsing) 

12 april 2014 Regiokampioenschappen 6e divisie Beverwijk (na plaatsing) 

13 april 2014 Toestelkampioenschappen/Pré-Instap Regio Wormer

17 mei 2014 Districtskampioenschappen 4e divisie Beverwijk (na plaatsing) 

24 mei 2014 Rayonteam wedstrijd 4e divisie (op uitnodiging) 
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De pen van .....
1. Wie ben je en waar kom je van-
daan?
Ik ben Cindy Friederichs-van Bruggen, 
43 jaar. Ik woon in Warder. Ik ben ge-
boren in Edam, naast de speeltoren. Ik 
ben getrouwd met Olaf. Samen heb-
ben we twee prachtige dochters: Ja-
de 8 jaar en Zara van bijna 4 jaar. Met 
mijn man Olaf hebben we sinds bijna 
2 jaar de optiekzaak OOG Edam.

2. Wat is jouw functie binnen de Beu-
kers?
Zelf jarenlang geturnd, waaronder 
verschillende NK's. Eerst getraind met 
Jan-Willem Legemaat en daarna ja-
renlang met Sieuwert Oost. 4 x per 
week trainen en op zondag vertoef-
den we urenlang in de Maria Goretti-
zaal in Volendam. Op de woensdagavond naar Hoorn, 
waar in N-Holland de eerste sporthal met een valkuil 
was. Geweldig was het,  allerlei nieuwe trucjes leren 
en dan vallen tussen de schuimblokken. Ik heb mooie 
herinneringen aan mijn turntijd. Helaas 2 x mijn kruis-
banden gescheurd. Het was verstandiger om op mijn 
19e jaar te stoppen met het vele trainen.  Toen be-
gonnen met assisteren van de kleine meisjes. Samen 
met Sandra Siebeling vele uurtjes doorgebracht in de 
zaal. Later overgestapt naar St. Mauritius. Onder lei-
ding van Mathieu Voorthuizen veel geleerd. Met Sa-
rah Klouwer (nu zeer succesvol trainster bij Turning 
Spirit Amsterdam) onze turnlicentie gehaald op het 
Cios in Heerenveen.  Toen een aantal jaren aan de slag 
met de voorbereiding in Volendam, totdat er privé 
een mogelijkheid was om te vertrekken naar Bonaire. 
Mijn man kon daar een optiekzaak opzetten.  Dus op 
naar een nieuw avontuur!

3. Vertel iets over je leven en loopbaan.
Na mijn middelbare school de opleiding Schoevers. 
Gewerkt als receptioniste/secretaresse en veel leuke 
banen gehad. Van TV-productiebedrijf tot reclamebu-
reaus. De banen lagen toen voor het oprapen. Na ver-
schillende Nima- en Salestrainingen meer in de com-
merciële functies terecht gekomen. Ik heb jarenlang 
gewerkt als intercente bij een uitzendbureau. Totdat 
Piet Reijers vroeg of ik weer zin had in het lesgeven 
bij de Beukers. Zo geschiedde, ik was mijn baan toch 
beetje zat en zocht een goede combi met het lesge-
ven. Dat is Koopman Optiek geworden. Parttime tus-
sen de brillen en de lenzen en samen met het lesge-
ven had ik mijn uurtjes voor elkaar. Van Bert Koopman 
de liefde voor de brillen gekregen. Jarenlang is dat zo 
goed gegaan. Tot Olaf kwam werken en wij het heel 
goed met elkaar konden vinden. Samen een aantal 
jaar samengewerkt: Olaf de metingen en ik de len-
zen afhandeling. Getrouwd, kindje gekregen en van-
uit Koopman Optiek samen met onze baby Jade naar 
Bonaire verhuisd. Tja, dat was prachtig, Olaf aan het 
werk in het kleine optiekwinkeltje op het eiland. Jade 

ging naar de dagopvang in de ochtenden en ik aan 
het werk op het mooiste surfstrand van het Eiland (en 
welicht wel van de wereld). Van 's werelds beste sur-
fers het surfen geleerd. Geweldig, surfend over de ca-
ribische zee met onder je de meest prachtige vissen.  
Al met al een geweldige tijd die we nooit hadden wil-
len missen. Na 3 jaar was het weer tijd om terug te ke-
ren naar Nederland. Jade ondertussen 4 jaar en moest 
naar school en ik zwanger van het tweede meisje. Tij-
dens de zwangerschap in Nederland mijn sportmas-
seurdiploma gehaald. Leuk om dit met mijn gezin te 
combineren, dacht ik. Het liep anders. We konden de 
optiekzaak in Edam overnemen. Olaf wilde al heel 
lang echt iets voor zichzelf. Dit leek perfect voor ons. 
Het plaatje klopte. Althans, ook als ik in de winkel aan 
de slag zou gaan. En dat hebben we zo gedaan. Het 
gaat prima! We hebben het heel erg naar ons zin in 
Edam.  De winkel loopt heel goed.

4. Wie/wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland?
Olaf, Jade en Zara. Verder heb ik niks nodig, zij zijn 
mijn alles!

5. Als je minister-president zou zijn, wat zou je dan 
veranderen?
Niet zoveel regeltjes, minder praten en meer doen.

6. Wat is volgens jou het mooiste plekje van Neder-
land en waarom?
Varend tussen de Amsterdamse grachten.

7. Wat zou je doen met een miljoen?
Uitgeven en genieten van het leven!

8. Wat wil je nog kwijt?
Leuk Lisa dat je aan mij dacht. Heel knap hoe je je 
turncarrière hebt opgebouwd en al je prachtige resul-
taten hebt bereikt.  Ik wens je heel veel succes met je 
studie en verdere loopbaan!

9. Ik geef de pen door aan Jan-Willem Legemaat.             
                                                   Oud trainer
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Lesrooster 2013-2014 

Maandag 
09.00 - 10.00 Zumba dance 16jr en ouder    Susan  Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Swaggerdollz    Susan  Singel - Edam 
17.00 - 18.00 Streetdance meisjes 10-12 jaar nivo 5   Susan  Singel - Edam 
18.00 - 19.00 Streetdance meisjes 12-18 jaar nivo 6  Susan  Singel - Edam 
 
Dinsdag 
09.00 - 10.00 Conditietraining Dames 1    Chiel  De Botter - Edam 
10.00 - 11.00 Conditietraining Dames 2    Chiel  De Botter - Edam 
10.00 - 11.00 Fitness / Aeroshape     Susan  Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Jongens I: 4 t/m 7 jaar    Lasse  Langemeer - Edam 
17.00 - 18.00 Jongens II: 8 t/m 10 jaar    Lasse  Langemeer - Edam 
18.00 - 19.00 Jongens plusgroep     Lasse  Langemeer - Edam 
19.00 - 20.00 Jongens III: 11 jaar en ouder    Lasse  Langemeer - Edam 
20.00 - 22.00 Dames/Heren Trimmen    Lasse  Langemeer - Edam 
 
Woensdag 
14:00 - 15:00 Streetdance meisjes 3-6 jaar nivo 1   Susan  Singel - Edam 
15.00 - 16.00 Streetdance meisjes 5-8 jaar nivo 2   Susan  Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Streetdance meisjes 8-10 jaar nivo 3  Susan  Singel - Edam 
14.30 - 15.30 Kleutergym 4 t/m 6 jaar    Marco Het Bolwerck Edam 
15.30 - 16.15 Peutergym 2½ en 3 jaar    Marco  Het Bolwerck Edam 
 
Donderdag 
14.00 - 15.00 Pilates, 1x in de 2 weken   Bea  De Botter - Edam 
16.00 - 17.00 Moderne dans 8 tot 11 jaar    Susan  Singel - Edam  
17.00 - 18.00 Ready2Move     Susan  Singel - Edam  18.00 – 19.00 
18.00 - 19.00 Born2Rock                            Susan  Singel - Edam 
19.00 - 20.00 United Flavours      Susan     Singel - Edam 
20.00 - 21.00 Zumba                                                          Susan    Singel - Edam 
17.30 - 18.30 Dancehall 8 tot 11 jaar                          Susan    Langemeer - Edam 
 
Vrijdag 
08.45 - 09.45 Zumba 16 jaar en ouder    Susan  Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Streetdance meisjes 8-11 niveau 4   Susan  Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Meisjes groep 3     Lasse  Het Bolwerck Edam 
17.00 - 18.00 Meisjes groep 4       Lasse  Het Bolwerck Edam 
18.00 - 19.00 Meisjes groep 5 t/m 8    Lasse  Het Bolwerck Edam 
 
Zaterdag 
08.30 - 10:30 Meisjes wedstrijd div. 5, 6 en 7   Lisette  Het Bolwerck Edam 
10.30 - 12.30 Voorber. Meisjes wedstrijd div. 5, 6 en 7  Lisette  Het Bolwerck Edam 
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Streetdance en Zumba, van jong tot ‘oud’

Maar niet alleen de jeugd. Enkele malen per 
week komt een groepje dames naar De Singel 
om daar ‘een uurtje’ te sporten: ZUMBA!

Lekker ontspannen door inspanning. Goed voor 
zowel lichaam als geest en het sociale gebeuren.
Onder leiding van Susan Koning wordt een scala 
aan Zumba-oefeningen afgewerkt.

Zin in lekker bewegen? Dat kan, vrijwel elke 
dag in de week, onder Leiding van Susan Ko-
ning.

Hieronder een groep kinderen die zich, na een 
dag opletten op school, heerlijk uitleeft met 
streetdance.

Interesse? Zie het weekprogramma op pagina 7. U bent welkom!

Vóór de les effe bijpraten
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Een keer in de twee weken wordt er Pilates-les gegeven bij de Beukers, op donderdagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 uur. 
  
De lessen kunnen gevolgd worden door zowel dames als heren in de gymzaal van de
Botterschool. 
  
Er is een groepje reeds vanaf september  bezig, maar we willen de groep graag uitbreiden. 
  
De volgende data na de herfstvakantie zijn: 
14/11, 28/11, 12/12 en 19/12. Vanaf januari 2014 bespreken we de nieuwe data. 
  
Uitleg van Perfect Pilatus 

Pilates is een oefenmethode die gericht is op het versterken van spieren, vergroten van de 
lenigheid en verbeteren van de coördinatie. Training van de kernspieren (buik, onderrug en 
heupbuigers) staat centraal en veel aandacht wordt besteed aan uw houding, waardoor deze 
training ook geschikt is voor mensen met rugklachten. 

 
 
Waarom Perfect Pilates? 

 Pilates verbetert de lichaamshouding  
 Pilates draagt bij aan een sterke en soepele wervelkolom waardoor de kans op rug- en 

nekklachten afneemt  
 Pilates versterkt de buikspieren, ook de diepliggende  
 Pilates versterkt de bilspieren, onderrug en bovenbenen  
 Pilates geeft u meer controle over de bekkenbodemspieren  
 Pilates verbetert uw bloedcirculatie  
 Pilates activeert de stofwisseling 

 

Pilates-les

De vrijwilligersactie was een succes. Na de va-
kanties zijn we begonnen met het overdragen 
van de activiteiten. 

Er zijn 2 moeders die in de kledingcommissie zit-
ten van de selectiemeisjes die turnen in de Gym-
stuif. 
Er is nu een kledingcommissie voor de meisjes 
die turnen bij Lisette op zaterdag. 
De organisatie van de springwedstrijden is over-
gedragen aan de commissie die de wedstrijden 
van de Beukers nu ter hand neemt. 
De eerste wedstrijd is op 10 november a.s. En de 

multimedia/clubbladcommissie is nu bij elkaar 
geweest en is ook aan de slag.

Ook het invoeren van de dansleden in het leden-
bestand van de KNGU is overgedragen.

Dus zaken krijgen nu vorm zoals we voor ogen 
hadden. We zijn er nog niet, maar gaande het 
jaar komen er activiteiten en evenementen die 
overgedragen gaan worden aan de vrijwilligers 
die zich hebben opgegeven.
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     De Beukers
                       Recreatie

 

Springwedstrijden
          2013
       
   

Op zondag 10 november a.s. zijn weer de jaarlijkse Springwedstrijden in ‘t Bolwerck aan de 
Keetzijde voor de recreatiejeugdleden en de recreatie-plusgroepen. 
De meisjes van de vrijdag worden verwacht in een donkerblauw gympakje met ¾ -mouw en de 
jongens in een donker broekje met een wit t-shirt.

Programma:
14.00 uur  Aanwezig 
14.15 uur  Opmars 
14.25 - 14.35  uur Algemene warming-up 
14.40 - 16.00  uur Wedstrijd 
16.00 - 16.15  uur Demonstratie van de allerjongste groepen 
 ± 16.15 uur  Prijsuitreiking 

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

  

Jack Strikes Back
Hallo allemaal!

Het gaat mij goed en na een lange ziekteperiode van onge-
veer 15 maanden zal ik per 1 september a.s. uit de ziektewet 
gaan en mij weer in het "normale" arbeidsproces gaan bege-
ven.

Ik was al langere tijd vanuit huis aan het werk en ook al reeds 
fysiek een aantal dagen proefgedraaid op de locatie.

Het is zwaar en ik zal ook nog geen volle 8 uur per dag gaan 
werken maar dit is weer een herstart en er moet toch weer 
wat structuur in gaan komen.

Bedankt voor jullie steun al die tijd en wellicht een keer tot 
ziens, bels of schrijfs!

Jack v.d. Made

10 november 2013 
springwedstrijden 

in het Bolwerck
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Over de meisjesselectie Gymstuif
wist je dat….

-De selectiegroep hard aan het trainen is voor het nieuwe wedstrijdseizoen?
-Wij volgend jaar een nieuwe oefenstof hebben en de trainsters dit ook best spannend  en soms 
moeilijk vinden met alle nieuwe oefeningen?
-Trainster Marianne elke zaterdag bezig is met het aanleren van de vloeroefeningen en dus zelf ook 
alle vloeroefeningen weet!!??
-De Beukers- en Mauritiusselectie vanaf volgend seizoen hetzelfde wedstrijdpakje dragen?
-De Beukers- en Mauritiusmeisjes ook samen trainen en dat het altijd erg gezellig is?
-Noortje, Lisa, Vienna en Anouk sinds het nieuwe seizoen ook in de selectie zitten?
-Frances flikflak alleen op de trampoline kan?
-Yinglian eindelijk haar dubbelflikflak dit seizoen mag laten zien op de wedstrijden?
-De vereniging bij elke wedstrijd zelf ook juryleden moet leveren?
-Hoe meer juryleden hoe minder druk er op één schouder komt? 
-Mijntje radslag op de hoge balk kan?
-Kim radslag streksprong af kan en ook al bijna radslag tot op haar tenen?
-Mijntje en Yinglian de mooiste loopsprongen maken op de balk?
-Sofie instap D1 gaat turnen?
-Kim arabier flikflak op de vloer kan?
-Wij 23 november onze eerste wedstrijd hebben?
-Alle verenigingen van het rayon hun steentje bijdragen zodat de meiden wedstrijden kunnen tur-
nen en wij de wedstrijd van 23 november organiseren?
-Wij dit niet kunnen zonder uw hulp?
-Puck en Josephine ook hard trainen terwijl ze allebei in Amsterdam op school zitten?
-Puck Ateneum plus volgt en Josephine gymnasium?
-Liza mooie salto’s springt op sprong?

Plezier bij ons voorop staat? 
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Meisjes groep 3

Beterschap voor Simone Steijger
Al geruime tijd heeft onze turnassistente Simo-
ne Steijger een blessure aan haar voet. 

Zij is daar recent aan geopereerd. Het herstel ver-
loopt minder snel dan verwacht. 

Vanaf deze plaats wensen wij Simone beterschap 
toe en we hopen dat ze snel weer hersteld is. 

En natuurlijk zien we haar dan weer heel graag te-
rug in de zaal.

Het pennetje van Rajana
Hallo ik ben Rajana. Ik ben 12 jaar. Op 12 januari word ik 13 
en ik zit op het Don Bosco College.

Ik woon in Edam, samen met mijn vader, moeder en 2 broertjes: 
Deni en Wadih. 

Ik heb heel veel verschillende vogels en 2 goudvissen. 

Ik zit al volgens mij  bijna 2 jaar op streetdance. Ik krijg les van 
Susan. 

Ik houd heel erg veel van dansen en tekenen. 

Ik geef de pen door aan Joella Beckerschmidt. 

Vrijdag na school lekker, maar ook serieus, 
gymmen bij meester Lasse.
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De Beukers De Beukers

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

Dealer van Koga Miyata, Batavus, Giant en Gazelle

    • 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

hier kan uw advertentie staan
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Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

info@debeukers.nl

kopij:
half dec

verschijnt:
begin jan

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

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

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!
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Abonneren op de Nieuwsbrief??

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

De nieuwe turnpakjes zijn te koop

bij De Bierkaai

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.


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
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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!

- Depot Stomerij Zeekant

- Diervoeding

- Sleutels
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november
  
  1 Robbin Gedekink
  1 Gabriela Prata Verniers
  1 Anna Vrind
  3 Roos Klouwer
  4 Anneke Buijs
  7 Neline van den Hoff
  7 Britt Ooms
10 Annabel Mars
14 Saskia Ossendorp
15 Tessa Breed
17 Hr. Jan Ettema
19 Luna Detering
19 Mw. M.E. Hilbers van Diepen
19 Yinglian Laan
19 Josephine Pauws
20 Indy Reijers
20 Floortje Roskam
24 Romaissa Boumhidi
29 Mw. E. Hylkema-Sanders

december
  
  1 Maret Basseleur
  1 Ulrike Mendes Ros
  3 Jasmijn Stam
  3 Mw. Malika Maussa
  4 Mw. G. Opdam
  5 Niek Uijlenhoed
  5 Hr. J. Voordewind
  7 Anna de Haan
  8 Maaike van Dijk
  9 Charissa Bouman
13 Britt van Lent
14 Mw. Ria Mol
18 Madeleine van Olffen
19 Mië Kinsbergen
20 Ineke Kappers
23 Deejay Bout
23 Hr. Willem Visser
24 Mw. Nell van Rijn
25 Mirjam Groet
25 Tijmen Stuijt
26 Mw. Marijke Everaars
28 Mw. Elisabeth Klaver
29 Emma Barnier
29 Hannah v.d.  Meer
31 Melissa v.d.  Pol 

januari

2 Emma Breed
3 Anouk Breed
4 Lina Absane
8 Eva Frieling
12 Jonna Buikman
12 Rajana Moesoitova
13 Mw. Nel de Graaf-Verhagen
14 Mw. Janneke Jonk
15 Joella Beckerschmidt
16 Fleur Usadel
18 Mw. Marianne Gorter 
20 Mayra Bleeker
20 Mw. Carolien de Graaf-Keijzer
20 Rosa van Staveren
22 Rowen Broekman
22 Esmee Rossenaar
24 Mw. Wil Spanjer
25 Mw. I. Huisink-v. Dijk
26 Karin Bruynesteyn
27 Stephen Dierdorp
28 Maartje Elshout
28 Mw. Jeanette Walters
30 Carmen Visser

Marianne Gorter 
Sharif Absane
Lina Absane
Niek Uijlenhoed
Eva Frieling
Wilma Okkerman-Buurs
Juliette van Santen
Malou Jorgensen
Fleur Usadel
Noa Rossenaar
Jelle Buikman
Isa Brandse
Jolijn Pistora
Floortje Roskam
Lisa Vis
Maartje Vis
Isabelle van Buuren
Rosa Bronsdijk
Jonna Buikman
Rens Buikman

Britt van Lent
Jana Schider
Romaissa Boumhidi
Lily Veerman
Maloe Klein
Bridget Voordewind
Imke Swier
Lies Veerman
Bibi Cooper
Mie Kinsbergen
Gabriela Prata Verniers
Julia Frieling
Carolien Graaf de Keijzer

Madeleine Olffen van
Thea Heeren
Lara Leeda
Isis Pannekeet
Tessa Breed
Eva Louise Nibbering
Ulrike Mendes Ros
Jasmijn Blauw
A Breijer
Amy Buikman
Justin Buikman
Lennert Kuiper
Wiebe Maas

Nieuwe leden
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Algemeen postadres De Beukers 
Secretariaat De Beukers, D. Gerritszstraat 22, 1135 GX Edam info@debeukers.nl 
 
Bestuur 
Voorzitter Piet Reijers 0622424828 piet@debeukers.nl 
Hoofd technische commissie Greta Blakborn  0299 321322 greta@debeukers.nl 
Secretaris Tonia Reijers 0299 351686 tonia@debeukers.nl 
Penningmeester  Pim Eijlander 0299 364031 pim@debeukers.nl 
Lid (vacature) 
……………………………………………………………………………….. 
Commissies & ondersteunende taken: 
Ledenadministratie Henk Voorthuijzen 0299 372970 henk@debeukers.nl 
Commissie dans Jacqueline van Dijk 0299 372677 jacqueline@debeukers.nl 
Vormgeving clubblad Jan Vlak 0299 320172 jan@debeukers.nl 
Redactie clubblad Bart Stijvers 0644966882 bart@debeukers.nl 
Distributie clubblad Janneke Jonk 0299 372661 janneke@debeukers.nl 
 Gré Snoek 0299 321865 gre@debeukers.nl 
Wedstrijdsecretariaat vacature 
Wedstrijdorganisatie Petra ten Hage 0650867772 petra@debeukers.nl 
 Jacco Bertens 0299373208 jacco@debeukers.nl 
Kledingcommissie Ina Overmars 0651030747 ina@debeukers.nl 
 Marije Hamer 0646265504 parije@debeukers.nl 
……………………………………………………………………………….. 
Trainers 
Conditietraining dinsdagochtend  Chiel Spaan  0299 657390 chiel@debeukers.nl 
Recreatie jongens en meisjes & 
           trimgroep dinsdagavond  Lasse Bakker  0299 648272 lasse@debeukers.nl 
Dans-Choreografie Susan Koning  0611174322 susan@debeukers.nl 
Kleuters en Peuter:  Marco Tol  0299 785641 marco@debeukers.nl 
Recreatie-plus meisjes  Lisette Bosscha  0299 362531 lisette@debeukers.nl 
Selectie meisjes Marieke Schilder, Marianne Zwarthoed, Sandra Rein 
Selectie jongens  Walter Dedters en Willem van Wijngaarden 
 Pilates Bea van Leeuwen 
Assistenten  Simone Steijger, Marsha Bertens, Ilona Out, Julia Reukers, Femke Smits 
Jeugdraad Lisettte Bosscha, Simone Steijger 
 
Verenigings- en Bondscontributie 
op basis van automatische incasso 
(de bondscontributie wordt per kwartaal geïnd gelijk met de contributie) 

Recreatiegym en trimmen 
Jeugd t/m 5 jaar € 30,-- + € 3,75 bondscontributie per kwartaal 
Jeugd 6 t/m 15 jaar € 31,-- + € 3,75 bondscontributie per kwartaal 
16 jaar en ouder € 32,-- + € 4,75 bondscontributie per kwartaal 
Selectie € 28,50 per uur/per week per kwartaal 

Zumba / Streetdance 
Jeugd t/m 15 jaar € 38,00 + € 3,75 bondscontributie per kwartaal 
16 jaar en ouder € 39,00 + € 4,75 bondscontributie per kwartaal 
Rekening bij INGBNL2A nr. IBAN: NL79INGB0002899771 
t.n.v. De Beukers - Edam 
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