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Vakanties (er wordt dan geen les gegeven):
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

2014 Is een belangrijk jaar voor De Beukers.

Komende periode staat in het teken van de ontwik-
keling van een nieuwe turnhal, samen met St. Mau-
ritius en de gemeente. Daar zullen ook twee stu-
dio’s in gaan komen voor het dansen en mogelijk 
ook nieuwe activiteiten voor ouderen, in samen-
werking met de Zorgcirkel.

Het gaat goed met de vereniging. Afgelopen jaar 
hebben we alle lessen kunnen blijven geven die 
we van oudsher al geven. En natuurlijk spelen we 
in op nieuwe ontwikkelingen, zoals vele variaties 
op dans. Een van de 
mooiste resultaten 
van het afgelopen 
jaar was het vinden 
van veel nieuwe vrij-
willigers die onze ver-
eniging zijn komen 
versterken. Voor het 
clubblad en de me-
dia, als ook voor jury-
zaken en wedstrijdor-
ganisatie. Fantastisch 

dat we weer op de achterban van onze leden kun-
nen rekenen.
De Beukers is een vereniging waar iedereen, van 
jong tot oud, terecht kan voor lekker sporten en be-
wegen. En natuurlijk ieder op zijn eigen niveau. Dus 
van peuter- en kleutergym en dans vanaf 2½ jaar, 
gymmen, dansen en turnen voor de jeugd, alsook 
fitness voor de ouderen in onze samenleving.

En tenslotte is het januari dus… zijn de inschrijvin-
gen voor het Zomerkamp van De Beukers weer ge-
opend. Dit zomerkamp is echt superfantastischme-
galeuk en uw kinderen missen echt iets als ze niet 

mee kunnen. We bie-
den het weer drie 
weken aan, om zo-
veel mogelijk kids de 
kans te geven mee 
te gaan. En iedereen 
mag mee: ook als ze 
geen lid zijn van De 
Beukers. Zie verderop 
in dit clubblad voor 
meer informatie.

Piet

         Reijers

Nieuws inzake juryzaken

Vanaf 1 november j.l. zijn Margriet Pauws en In-
geborg Kuijpers de nieuwe contactpersonen 
voor juryzaken bij De Beukers. Margriet is al ja-
renlang officieel jurylid voor De Beukers.

Binnenkort start een aantal ouders met een di-
gitale jurycursus. Margriet zal ter ondersteuning 
van deze cursus, de aspirant juryleden uitnodi-

gen in de Gymstuif om tijdens een training de oe-
fenstof met de trainsters en turnsters door te ne-
men.

De vereniging hoopt dus binnenkort een aan-
tal nieuwe juryleden te kunnen begroeten, zodat 
de meisjes van de selectie kunnen blijven deel-
nemen aan de wedstrijden die door het Rayon 
Zaanstreek-Waterland worden georganiseerd. 
Want zonder jury geen wedstrijden!
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Leukste Zomerkamp in Nederland 

Een onvergetelijke week in de bossen bij Beekbergen (6-8 jarigen een ½ week). Lekker 
lachen, keten, (weinig) slapen in tenten en met zijn allen eten aan grote tafels. Survival of 
the fittest, speurtochten, bosspelen, knutselen, zeskamp, bonte avond, zwemmen, 
griezelspelen, 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 (6-12 juli), de derde week van de 
zomervakantie / eerste week bouwvak: 20-26 juli en de laatste week van de zomervakantie 
(10-16 aug.).  

Naast het ‘gewone’ zomerkamp is er ook de mogelijkheid op een week zomerkamp plus 
extra tijd om te gymmen of dansen. Het maakt niet uit hoe goed je bent! Het verschil 
met het ‘gewone’ Zomerkamp is dat je een paar keer extra gaat gymmen of dansen (en 
niet 1 keer in de week, zoals bij het Zomerkamp). Dit wordt aangeboden bovenop het 
gewone recreatieprogramma. Je wordt op je eigen niveau ingedeeld. 

Heb je een vriend of vriendin die ook mee wil naar het Zomerkamp, maar die geen lid is van 
De Beukers: geen probleem. Iedereen mag mee!!! 

En .......... al zin gekregen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever het zo snel 
mogelijk, 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 #): Zomerkamp / Zomerkamp + gym / Zomerkamp + dans  
#) omcirkel waar voor gekozen wordt

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

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

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

in de periode: 6-12 juli 20-26 juli 10-16 augustus
 (zomerkamp) (zomerkamp) (zomerkamp) 
  (zomer + gym) (zomer + gym) 
   (zomer + dans) 
Superjongerenkamp (Sjoka)  
6 t/m 8 jaar       O         O   O  
Jongerenkamp (Joka) 
8 t/m 10 jaar       O         O   O  
Tienerkamp (Tika) 
10 t/m 12 jaar       O         O   O  
Middenkamp (Mika)  
13 t/m 15 jaar       O         O   O  
Ouderenkamp (Ouka) 
15 t/m 18 jaar       O         O   O  
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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.

Extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben 

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! 

Leeftijdsindeling 

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. 

Kosten 

Meer info, route en nog veel meer op www.zoka.nl 

 Leeftijdsgroep Leeftijd  Zomerkamp Toeslag
Gym of Dans 

 Sjoka (½ week) 6-8 jaar €  80 - 
 Joka   8-10 jaar € 150 € 20 
 Tika 10-13 jaar € 150 € 20 
 Mika 13-16 jaar € 160 € 20 
 Ouka 16-18 jaar  € 160 € 20 
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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 
 

Alvast enkele data
Woensdag 26 maart: Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur, 
   locatie nog onbekend.
  6-12 juli Zomerkamp in Beekbergen
20-26 juli Zomer/Zomergymkamp in Beekbergen
  9-16 aug    Zomer/Zomergym/Zomerdanskamp in Beekbergen
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De pen van .....
1.  Ik ben Petra ten Hagen, 35 jaar en woon 
in Edam. Ik ben opgegroeid in Volendam en op 
mijn 14e zijn we naar Edam verhuisd. Ik heb 
een dochter, zoon en stiefdochter. Samen met 
mijn vriend Ron hebben we dus een gemê-
leerd gezin. 

2. Ik heb zelf nooit geturnd, maar mijn doch-
ter Lotte begon bij peutergym 9 jaar geleden. 
Daarna heeft ze een paar jaar hard aan haar 
zwemdiploma’s gewerkt om vervolgens weer te 
gaan turnen. Ze heeft altijd met veel plezier ge-
gymd en sinds 2 jaar ook competitiewedstrijden. 
Elke keer kwam de vraag van nieuwe juryleden, 
en elke keer vond ik de stap te groot. Tot de vrij-
willigersoproep vorig jaar kwam en ik me opgaf 
om te helpen bij de organisatie van de spring-
wedstrijden. Tevens leek het me zinvol om een 
multimediacommissie te hebben waar clubblad, 
website en evt. social media bij elkaar zouden 
komen. Omdat ik de foto’s had gemaakt bij  de 
springwedstrijd en Ron bij het technische stukje 
wilde helpen kwamen hier ook diverse taken uit 
naar voren.  Er is nu bijvoorbeeld een facebook 
pagina van de Beukers!
Omdat mijn stiefdochter ook is gaan turnen heb-
ben Ron en ik ons ook opgegeven voor de jury-
cursus die nu ook thuis gevolgd kan worden. 
Kortom allerlei hand en spandiensten. 

3. Vertel iets over je leven/loopbaan…….pf-
ff…. ik wist al vroeg dat ik met kinderen wilde 
werken. Heb in A’dam de IPABO gedaan en werd 
op mijn 21e  jaar leerkracht in Purmerend.  Heb 
daarna op een aantal  basisscholen in Purmerend 
gewerkt in diverse groepen. Momenteel werk ik 
al bijna 8 jaar met 
plezier op OBS Oe-
boentoe in de Wei-
devenne.
Op mijn 16e leerde ik 
Jeroen kennen met 
wie ik later getrouwd 
ben en een prachti-
ge dochter heb ge-
kregen in 2002, Lot-
te! 
Helaas werd hij, toen 
Lotte nog maar een 
jaar was, ziek. Dit 
heeft nog 3 jaar ge-
duurd waarna hij in 
2006 is overleden. 

Op zo’n moment staat je leven letterlijk stil….en 
stapje voor stapje voornamelijk doordat ik Lot-
te had begon ik weer te genieten van alles wat ik 
nog wel had.
Toen ontmoette ik Ron die zelf een dochter (Eva-
Louise) had uit een eerdere relatie. De meiden 
scheelden qua leeftijd 5 jaar, maar konden het 
goed met elkaar vinden. Twee jaar geleden kre-
gen we samen nog een zoon (Jesse) en was ons 
gezin compleet. 

4. Naar een onbewoond eiland zou ik een 
bootje meenemen….haha. Dan kan ik er weer af 
wanneer ik wil.   

5. Alle bureaucratie….niet meer alles moe-
ten vastleggen en verantwoorden op papier.

6. Al zeilend op het IJsselmeer zijn er zoveel 
mooie plekjes…

7. Zorgen dat mijn kinderen een financieel 
zorgeloze toekomst krijgen… en daarna kijken 
welke kinderen het nog meer nodig hebben. 

8. De pen zou eigenlijk gaan naar Jan-Wil-
lem Legemaat… echter na veel speurwerk heb-
ben wij hem niet te pakken gekregen. Omdat ik 
de pen en het pennetje verzorg leek het me leuk 
om het zelf over te nemen. 

Ik geef de pen door aan Jacco Bertens!
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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

Twee dagen ná Sinterklaas moesten de beide 
broers Schneider hun eerste wedstrijd van dit 
seizoen turnen: De 1e competitiewedstrijd van 
rayon West friesland in Wervershoof. 

Nordin (11jr.) en Yassine (10 jr.) turnen dit seizoen 
op niveau 10, maar moesten vanwege aangepas-
te reglementen in het rayon op sprong en voltige 
aan aantal aanpassingen in hun oefenstof aanbren-
gen. Ook in deze wedstrijd bleek weer dat onze 
beide "mannen" harder en vooral serieuser zullen 
moeten gaan trainen willen zij een rol van beteke-
nis gaan spelen in West Friesland. Slechts het on-

derdeel sprong ging beiden zeer goed af. Maar ver-
der zullen ze veel netter moeten gaan turnen op 
de overige toestellen. Dieptepunt van beiden was 
het onderdeel brug. Maar ook op vloer is nog veel 
winst te behalen. Nordin eindigde in Wervershoof 
als 6e met 100,00 pnt. en Yassine finishte als 7e met 
97,10 pnt. 

De volgende competitiewedstrijd is het toestellen-
kampioenschap op 11 januari 2014. Met dank aan 
ons jurylid Jan Mooyer die op het onderdeel rek 
voor ons (prima) de honneurs heeft waargenomen.
Walter H.Dedters & Tom Tol

1e competitiewedstrijd van rayon West friesland
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Uitslag Springwedstrijden 10 november 2013 

Categorie 1
1) groep 3: 
 Bibi Cooper 
 Roos Klouwer 
 Sara Breed

2) groep 1: 
 Niek Uijlenhoed 
 Lean de Waart 
 Kenzo Jonkman 
 Liam Kok

Categorie 2 
1) groep 5: 
 Indy Collet 
 Lily Veerman 
 Marlies Everaars 
 Tessa Breed 
 Eva Heuser 

2)  groep 9: 
 Morena de Boer 
 Amber Schouten 
 Marit Springer 
 Eva-Louise Nibbering 
 Fiene Kemper 
 Fleur Usadel 
 Mië Kinsbergen 

3) groep 4: 
 Helene Klein 
 Lian v.d. Nes 
 Laura Rol 
 Jana Schilder 
 Lisanne Stam

Categorie 3 
1) groep 8: 
  Tessa Bertens       
  Nina Lamghari 
  Jasmijn Stam 
  Hannah v.d. Meer 
  Lotte Kemper

2) groep 6:
 Kris Huber 
 Imke Swier

2) groep 10:
 Deejay Bout 
 Jip Eijkelenboom 

3) groep 2: Jongens Plusgroep
 Patrick Wissels 
 Joey Snijder 

3) groep 7:
 Emma Breed 
 Rosa Alcaide Romero 
 Faye Suurmond 
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Zaterdag 23 november stond de eerste competitie 
voor de D groep turnsters op het programma, deze 
werd gehouden in de Wormer. 

Mauritius en de Beukers hadden heel wat turnsters op 
de deelnemerslijst staan. Helaas konden Yinglian en 
Stephanie niet meedoen vanwege een blessure. Wij 
hopen natuurlijk dat beide turnsters er de volgende 
keer wel bij zijn!
De instap D1 meisjes en Jeugd en junior turnsters be-
ten het spits af. Voor de eerste keer mochten Shan-
non en Sofie hun vloeroefening op muziek laten zien. 
Dit deden zij erg netjes, misschien wel netter dan in 
de training! Beide turnsters gingen met een medaille 
naar huis: Sofie werd 4e en Shannon kreeg de zilveren 
medaille omgehangen.

Bij de jeugd en junioren liet Robine vooral een mooie 
overslag zien op sprong, Puck een nette vloeroefe-
ning en Josephine en Sophie lieten mooie balkoefe-
ningen zien. Uiteindelijk ging Sophie met de bronzen 
medaille en Josephine met de gouden medaille naar 
huis.
I
n de tweede wedstrijd traden de D2 instap en D2 pu-
pil 1 turnsters aan. Voor veel van de instap meisjes 
was dit de eerste wedstrijd. De instappers hadden te 
maken met een groot deelnemersveld. De volgende 
plaatsen zijn behaald: Loes 20e, Noortje 19e, Anouk 
16e, Alyssa 7e, Vienna 6e,  Eva 5e en Lynn 3e

De pupillen 1 meisjes turnden netjes en goed. Voor 
het eerst zaten de handstand en koprol in de balkoe-

fening. Ook de brugoefening is een stukje moeilijker 
geworden. Vooral op vloer scoren deze meisjes goed. 
Liza en Frances zijn 1e geworden en Anne Roos knap 
3e. 

De derde wedstrijd waren het Mijntje en Anouk die 
de eer hoog moesten houden. Vorig seizoen zijn zij bij 
elke competitiewedstrijd in de top 3 geëindigd, het 
doel was dan ook om dat weer te evenaren. Mijntje 
schitterde op balk waar ze de radslag zonder wiebel 
uitvoerde, Anouk liet zien hoe je een brugoefening 
turnt: netjes en stabiel. Uiteindelijk hebben de mei-
den hun doel bereikt: Anouk ging met goud en Mijn-
tje met brons naar huis.

De laatste wedstrijd was het de beurt aan de pupil 2 
D1 en de senioren. Vooraf waren de meiden heel ze-
nuwachtig, maar gelukkig was dit niet terug te zien in 
de resultaten. Lieke blonk uit in vloer, Angel liet een 
hele mooie brugoefening zien en Kim en Ilona be-
haalden de hoogste 2 cijfers op de balk. Alle meiden 
vielen heel knap in de medailles: Angel werd 4e, Kim 
3e en Ilona en Lieke 2e.

Ook Chantal turnde deze wedstrijd bij de senioren. 
Met een niet al te goede voorbereiding blonk zij voor-
al uit in vloer en kreeg zij uiteindelijk de zilveren me-
daille omgehangen.
Met trots kunnen we terug kijken op een fantastisch 
verlopen eerste competitiewedstrijd. Hopelijk mogen 
er volgende keer nóg meer medailles in ontvangst 
genomen worden. Goed gedaan meiden!

16 medailles voor meiden van Mauritius en De Beukers
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Eerste competitiewedstrijd 

Op 23 november was de eerste competitiewedstrijd van dit jaar. Van de zaterdaggroep deden deze 
wedstrijd 3 meiden mee.  
 
In de eerste wedstrijd was Hannah van de Meer aan de beurt. Zij deed mee in de categorie pupil 1 
D3. Voor Hannah was het de eerste competitiewedstrijd ooit en dat was natuurlijk heel spannend! 
Het eerste toestel was sprong. Hannah sprong een handstrandplatval op verhoogd vlak. De eerste 
keer viel ze helaas terug in de plankoline waardoor ze al wat punten verloor. Gelukkig ging de 
tweede sprong beter. Daarna kwam brug. Hannah heeft daar een hele nette oefening laten zien 
met alleen een klein missertje bij de buikdraai. Als derde was de balk aan de beurt. Hier hadden we 
in de training heel hard op geoefend en Hannah heeft een prachtige, nette oefening laten zien. Het 
laatste toestel was vloer. Ook deze oefening ging heel goed. Hannah werkt altijd heel netjes en 
strekt haar tenen en armen waardoor haar oefeningen er prachtig uit zien! Uiteindelijk is ze dan 
ook 3e geworden. Dat is natuurlijk hartstikke knap wanneer het je eerste wedstrijd is.  
 
In de derde wedstrijd zat Lotte Kemper. Lotte heeft al eerder meegedaan aan de competitie en zit 
in Jeugd D3. Ook Lotte begon met sprong en liet twee mooie overslagen over de kast zien. Bij de 
brug ging het ophurken bij het inturnen niet zo goed en Lotte besloot daarom om tijdens de echte 
oefening op te klimmen. Dit was een hele slimme keus van haar en de rest van de oefening ging 
ook heel mooi. Het was een prachtige, strakke oefening zonder extra zwaaien. Ook Lotte had 
tijdens het trainen veel aandacht besteed aan haar balkoefening. Tijdens de wedstrijd ging deze 
gelukkig ook heel goed. Lotte is zelfs geen één keer van de balk gevallen, wat best knap is met een 
koprol en een handstand in je oefening. Als laatste ging Lotte naar de vloer. Voor het eerst turnde 
Lotte een oefening met daarin een overslag. Ook deze oefening was heel mooi en de overslag zag 
er ook goed uit. Lotte is uiteindelijk 1e geworden en had het hoogste cijfer op alle vier de 
toestellen!  
 
Als laatste was Tessa Bertens aan de beurt. Deze wedstrijd begon al best wel laat omdat de drie 
wedstrijden daarvoor waren uitgelopen. Tessa begon op balk. Dit vond Tessa een spannend 
toestel. Helaas viel ze met de koprol en met de handstand, maar ze heeft de oefening netjes 
uitgevoerd. Nadat het spannendste toestel was geweest, ging Tessa naar de vloer. Hier heeft ze 
een hele mooie, nette oefening laten zien. Het derde toestel was de sprong. Tessa sprong 
handstandplatval met kast en heeft deze keurig gesprongen. Als laatste was de brug aan de beurt. 
Ook Tessa turnde netjes en strak. De ondersprong vindt zij altijd het spannendste, maar deze ging 
gelukkig hartstikke goed. Uiteindelijk is Tessa heel verdiend derde geworden. 
 
Dit jaar was de eerste competitiewedstrijd extra spannend, omdat er sinds dit jaar een nieuwe 
oefenstof is. Ook voor de trainsters Lisette, Chantal en Simone is dit even wennen. Gelukkig 
hebben de meiden prachtige resultaten behaald en zijn ze alweer hard aan het oefenen voor de 
tweede wedstrijd, want dan willen zij het natuurlijk net zo goed doen of misschien nog wel beter. 
Daarnaast hebben de meiden volgens mij alle drie een hele leuke wedstrijd gehad, wat natuurlijk 
ook heel belangrijk is. Tussen de oefeningen door hebben zij gezellig kunnen kletsen met de 
meiden van de selectie en het is dan ook een hele gezellige dag geweest. Ik kijk al uit naar de 
tweede wedstrijd.  
 
Lisette 
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Gymwedstrijd 10-11-2013

Het pennetje van Eva-Louise Nibbering
Hoi, ik ben Eva-Louise Nibbering, ik ben 6 jaar. Ik 
woon in Rotterdam en Edam, omdat papa in Edam 
woont en mama in Rotterdam. 

Ik heb een zus die is 11 jaar (Lotte) en een broertje die 
is 2 jaar (Jesse). 

Ik zit ook op ballet en heb al A en B van zwemmen. 

Op zaterdag ga ik gymmen bij juf Lisette. Ik vind eigen-
lijk niks moeilijk, alleen de spagaat. Op de grote tram-
poline kunstjes doen vind ik het leukst. 

Ik hoop dat ik bij mama ook op gym ga, dan kan ik mis-
schien naar de selectie.

Ik geef het pennetje door aan Amber Schouten.

Op zondag 10 november mocht ik, Lean de 
Waart, meedoen aan de springwedstrijd.

Alles was erg leuk om te doen, vooral het sprin-
gen op de trampoline en koprollen op de mat. 

Ook vond ik het heel leuk dat m'n meester Lasse 
ook ging springen.

Toen alles was afgelopen heb ik ook nog een 
mooie zilveren medaille gekregen!
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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 maart

verschijnt:
begin april

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

Leuk, bij de kleutergym!

Bedankt!

De organisatie van de Eerste Com-

petitiewedstrijd was in handen van 

De Beukers, St. Mauritius en LH.

Heel veel ouders hebben meege-

holpen om de vier(!) wedstrijden 

op deze lange dag goed te laten 

verlopen.

Heel hartelijk dank daarvoor!

 
Marieke Schilder (St. Mauritius) en

Tonia Reijers (De Beukers)
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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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nieuwe leden

opzeggingen

Voornaam Achternaam Woonplaats Aanvangsdatum lid

Jelle Buikman EDAM 1-9-2013

Noa Rossenaar EDAM 1-9-2013

Eva Frieling EDAM 1-10-2013

Wilma Okkerman EDAM 1-10-2013

Niek Uijlenhoed MONNICKENDAM 1-10-2013

Lina Absane EDAM 1-11-2013

Sharif Absane EDAM 1-11-2013

Voornaam Achternaam Woonplaats Einddatum lid

Guido Schilder VOLENDAM 1-10-2013

Els Eeltink Edam 1-12-2013

Fleur Usadel Volendam 21-12-2013
Nordin en 
Yassine Schneider Edam 31-12-2013

Februari

Nicole van der Laan 1-feb
Mare Evertsz 1-feb

Zoë Basseleur 4-feb
Larissa Kroon 7-feb
Fiene Kemper 9-feb

Sharif Absane 10-feb
Greta Blakborn 12-feb

Helené Knijn 13-feb
Vive Klouwer 13-feb

Ali Ettema 14-feb
E. Overwater 14-feb
Jesse Joosten 14-feb

Tineke Nootenboom 21-feb
Loes Oudendijk 21-feb
Reina Rossenaar 24-feb

Yun Mei Cheu 25-feb
Roos Verheij 25-feb

Maart

Marion Hooghiemstra 1-mrt
Lisa Kooy 1-mrt

Rie van de Sluis 2-mrt
Sven Eijk 3-mrt

Fiene van der Sluijs 4-mrt
C. van Duin-van Drunen 6-mrt

Elly Elshout 6-mrt
Annemijne Reurs 6-mrt

Margriet Pauws-Huisink 7-mrt
Silvia Helsloot-Torrent Puigvert 7-mrt

Julia Reukers 7-mrt
Tini van Halm 9-mrt
Lisanne Stam 9-mrt

Bob van Dillen 10-mrt
Manda de Waart-Eijlander 10-mrt

Lyan van de Nes 11-mrt
Wilma Okkerman - Buurs 12-mrt

Inez Koper 12-mrt
Wenzela Wassenaar 15-mrt

Susan Eline Kraakman 20-mrt
Inge Regter 21-mrt

Amber Schouten 24-mrt
Wim Jonk 25-mrt

Mieke van Reede 25-mrt
Tessa Bertens 25-mrt

Ingrid Sonneveld 26-mrt
Marisa Zeppi 26-mrt

Dini Vink 27-mrt
Marco Tol 27-mrt

Marlies Everaars 27-mrt
Jeltje Boonstra 29-mrt
Denny Stapel 30-mrt

April

Celine Janssen 1-apr
Linette Koopmans 4-apr

C. Laarman - Vaatstra 6-apr
Laura Sier 6-apr

Eva-Louise Nibbering 8-apr
Ellis Thewissen 9-apr

Nel Huisink-van Dijk 10-apr
Monique van Dyk - Strik 12-apr

Marenne Meulemans 12-apr
Truus Mul 13-apr

Mayra Molenaar 13-apr
Chantal Konijn 16-apr

Isabelle van Buuren 20-apr
Kenzo Jonkman 21-apr

Liza van der Werf 23-apr
Reza Lukovic 23-apr

Lida Himmelbauer 24-apr
Dora van Bruggen 25-apr
Ineke van Paassen 25-apr

Mei Lan Tjoa 26-apr
Vienna van der Meer 29-apr



19 Gymnastiek, dans- en turnvereniging De Beukers

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 



20Gymnastiek-, dans- en turnvereniging De Beukers


