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         Reijers

De zomer komt er weer aan. Is toch altijd weer 
een drukke periode voor de vereniging. Net de 
Algemene ledenvergadering gehad, de club-
kampioenschappen en finales van wedstrij-
den. Geeft een goed gevoel dat we het afge-
lopen jaar weer lekker gedraaid hebben als 
vereniging. 
Dat is met name te danken aan de extra vrijwilli-
gers die we hebben mogen inzetten voor diver-
se klussen zoals clubblad, sociale media, website, 
wedstrijdorganisatie, ledenadministratie, jury-
commissie en kledingcommissie. Namens al on-
ze leden iedereen super bedankt voor zijn of haar 
inzet.

Op de Algemene ledenvergadering hebben we 
stilgestaan bij de ontwikkelingen van het gym-
men, dansen en turnen binnen de vereniging 
maar ook aan de toenemende concurrentie op 
het gebied van dans-, gym- en fitness lessen door 
particulieren en andere instellingen. We gaan 
daar mee aan de slag om De Beukers ook in de 
toekomst de gezonde en gezellige vereniging te 
houden die we nu ook al zijn. Voor de zomer gaat 
daar al een begin mee gemaakt worden met al-
le trainers van de vereniging. Tevens is besloten 
tot een kleine contributieverhoging om in de pas 
te blijven met de stijgende kosten van accommo-
daties en vergoedingen. In de colofon kunt u zien 
wat de nieuwe tarieven zijn.

Voor ons selectiedansteam Born2Rock wordt het 
een spannende tijd. In mei gaan zij naar de Euro-
pese kampioenschappen in Duitsland. Op zich al 
een fantastisch resultaat. En wie weet wat ze nog 

gaan laten zien daar op het EK. U leest daar vast 
wat over in de media. Vanaf deze plaats de mei-
den en trainster Susan heel veel succes toege-
wenst.

We hebben ook weer een nieuwe clubkampioen. 
Lean de Waard. U zag hem al trots op de voor-
kant staan. 

Op 6 april hebben we een gezellige wedstrijd 
geturnd in Het Bolwerck. Met als afsluiting een 
spontane springdemonstratie van (oud) selectie-
leden maakte het compleet. De wedstrijdvoorbe-
reiding van Jacco Bertens, Petra ten Hage en Anja 
Veerman heeft daar zeker een belangrijke bijdra-
ge aan gehad.

En als laatste toch stiekem nog een klein stuk-
je over mijn persoonlijke verslaving: de jaarlijk-
se Zomerkampen. Er is nog plek en er gaat al een 
leuke groep mee vanuit Edam, Volendam en Zee-
vang. Maar er is dus nog plek ..... 
Het is een veilig kamp, met veel ervaren leiding 
en EHBO en natuurlijk een superleuk recrea-
tief programma de hele week. Je hoeft niet lid te 
zijn van de gym dus vriendjes, vriendinnen, ne-
ven, nichten, …. iedereen mag mee. Kijk eens op 
www.zoka.nl en verderop in het clubblad voor 
het inschrijfformulier. 
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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  

VOL

graag snelInschrijven
omteleurstelling
te voorkomen
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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, start 5 sept.   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  
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
9-11 mei Born2Rock doet mee aan het EK, in Duitsland
18 juni  Strandwandeling (zie “prikbord”)
6-12 juli Zomerkamp in Beekbergen
20-26 juli Zomer/Zomergymkamp in Beekbergen
9-16 aug    Zomer/Zomergym/Zomerdanskamp in Beekbergen
12-18 juli 2015: Wereldgymnaestrada in Helsinki
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De pen van .....
1.  Wie ben je en waar kom je vandaan?
Mijn naam is Jacco Bertens Ik ben 47 jaar geleden 
geboren in Amsterdam. Ik ben de oudste van een 
eeneiige tweeling en ik heb ook nog twee oudere 
zussen. Mijn moeder wist niet dat ze in verwach-
ting was van een tweeling. We kwamen twee 
maanden te vroeg en er stond maar één couveu-
se klaar. Mijn broer Erik is 5 min. Na mij geboren; 
een complete verrassing.
Mijn jeugd heb ik in Amsterdam doorgebracht en 
in Loosdrecht waar wij een sta-caravan hadden. 
In Loosdrecht  heb ik de liefde voor de watersport 
ontwikkeld. In mijn vrije tijd ben ik graag op of bij 
water te vinden. 

2.  Wat is jouw functie binnen De Beukers?
Sinds dit jaar ben ik samen met Petra ten Hagen, 
Anja Veerman en Ingeborg Kuijpers verantwoor-
delijk voor de organisatie van de spring- en club-
wedstrijden. Afgelopen jaren heb ik af en toe ge-
holpen bij de opbouw van de wedstrijden in de 
zaal. 

3.  Vertel iets over je leven en loopbaan
Zoals als al heb verteld ben ik geboren in Am-
sterdam. Na de lagere school ben ik naar het Wa-
terlant College gegaan. Ik heb daar samen met 
mijn broer de Havo gedaan. Helaas ben ik de eer-
ste keer gezakt en was mijn broer geslaagd. La-
ter bleek het niet in één keer slagen op de Havo 
een groot geluk, want in 5 Atheneum heb ik Car-
la Out leren kennen. We zijn in 1992 getrouwd en 
we hebben drie prachtige dochters gekregen. Ri-
anne (17), Marsha (15) en Tessa (10). Rianne en 
Marsha hebben samen geturnd in de selectie van 
de Beukers in de Gymstuif. Beiden volleyballen 
nu al een aantal jaren met plezier. Op de vrijdag 
en af en toe op de zaterdag is Marsha assistent-
trainer bij de meisjes-recreatie. Tessa gymt met 
heel veel plezier op de vrijdag bij Lasse en op de 
zaterdag bij Lisette. Dit jaar met veel succes; ze is 
rayon-kampioen geworden.
Na het VWO ben ik tandheelkunde gaan studeren 
aan de ACTA. Net als mijn broer, die 1 jaar eerder 
begonnen was aan de studie. Na mijn afstude-
ren ben ik gaan werken bij collega van Oosten in 
Edam en les gaan geven aan de Universiteit ACTA 
. In 1993 ben ik in contact gekomen met vier Vo-
lendamse collega`s. In 1994 is toen Tandheelkun-
dig Centrum Volendam opgericht. In 2010 is daar 
nog Marina Dental bij gekomen. Na 22 jaar tand-
arts vind ik het nog steeds een geweldig beroep 
en ga met veel plezier aan het werk. In mijn vrije 
tijd ben ik graag op het water.

4.  Wie/wat zou je meenemen naar een on-
bewoond eiland?
Mijn vrouw en onze dochters. Zonder deze vier 
vrouwen ben ik echt niet gelukkig. Graag ook een 
bootje erbij, zodat we met ze vijven kunnen va-
ren.

5.  Als je de minister president van Neder-
land zou zijn, wat zou je dan veranderen?
Tja moeilijk. Daar is deze column te kort voor. 
Maar als eerste zou ik graag de zorg in Nederland 
voor iedereen toegankelijk willen houden. On-
ze ouderenzorg verbeteren. En de macht van de 
grote verzekeraars beperken, zodat iedereen kan 
kiezen welke zorgverlener hij zelf wil.

6.  Wat is volgens jou het mooiste plekje in 
Nederland en waarom?
Dat zijn er meer dan één. Het uitzicht op het IJs-
selmeer is zeker een top 10 plek. Maar ook de 
Purmer heeft hele mooie plekjes.

7.   Wat zou je doen met een miljoen?
Een gedeelte aan onderzoek geven en genoeg 
over houden voor onze drie dochters om te kun-
nen studeren en om voor alle drie een huis te ko-
pen.

8. Wat wil je nog kwijt?
Ik heb ontzettend veel bewondering voor alle 
vrijwilligers. 
Ook voor de jonge, enthousiaste trainers heb ik 
veel respect, graag wil ik dan ook de pen aan één 
van hen doorgeven.
Tot slot geef ik de pen door aan Simone Steijger.
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Een keer in de twee weken wordt er Pilates-les gegeven bij de Beukers op donderdag middag 
van 14.00 tot 15.00 uur. 

De lessen kunnen gevolgd door zowel dames als heren en worden gegeven in de gymzaal van 
de Botter school. 

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
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Het pennetje van Amber 

Mijn naam is Amber Schouten, op 24 maart ben 
ik 8 jaar geworden.  Samen met papa, mama, 
mijn zusje Marit en onze poes Siebert woon ik in 
de Vijzelstraat in Edam. Ik zit in groep 4a van de 
Trimaran en daar heb ik een hele leuke vriendin-
nengroep die ook allemaal op gym zitten. 

Omdat ik bijna alles leuk vind heb ik heel veel 
hobby's, ik speel graag met vriendinnen, ben gek 
op dansen, zwemmen, knutselen en op woens-
dag zit ik op capoeira. Capoeira is een Braziliaan-
se vechtsport maar eigenlijk ziet het er meer uit 
als een soort dans. Op muziek maak je allemaal 
acrobatische sprongen, radslagen en trappen 
zonder elkaar aan te raken! Voor deze sport moet 
je ook heel lenig zijn de dingen die ik op gym leer 
komen daar dus goed van pas.

Soms mag ik logeren bij mijn tante Yvette in Am-
sterdam en dan gaan we altijd wat leuks doen. 
Laatst zijn we samen naar de klimmuur op het 
centraal station geweest. Daar kan je, gezekerd 
met een touw, langs een hele steile muur om-
hoog klimmen. Ik had het nog nooit gedaan en 
de 'echte klimmers' waren verbaasd dat het zo 
goed ging. Voor mijn verjaardag heb ik een mag-
nesiumzakje gekregen dus we gaan het zeker 
nog een keer doen! 

Allemaal leuke dingen maar als ik echt moet kie-
zen dan staat gym zeker op nummer 1! Toen ik 
vier was ben ik begonnen op de peutergym en 
sinds twee jaar zit ik op de zaterdag selectie bij 
juf Lisette. De balk is mijn favoriete toestel en de 
brug vindt ik soms een beetje lastig. Gelukkig is 
Lisette een hele lieve en goede juf waar we veel 
van leren. Op de laatste clubcampioenschappen 
ben ik derde geworden en daar ben ik heel trots 
op! Ik geef de pen door aan Lyan van der Nes.

Dora van Bruggen en 
Lida Himmelbauer 

in het zonnetje gezet
 
In maart zijn Dora van Bruggen en Li-
da Himmelbauer in het zonnetje gezet 
omdat zij al 25 jaar lid zijn van De Beu-
kers. 

In de les van Chiel Spaan werden ze 
verrast met een bloemetje en de zilve-
ren bondsspeld van de KNGU.
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Recreatiewedstrijd in Oostzaan 
15 februari

15 februari werd er in Oostzaan een recreatie-
wedstrijd gehouden waar van de Beukers een 
aantal meisjes uit de leeftijdscategorie Pre-Instap 
en Instap niveau 11 en 12 aan meededen.

 In de eerste wedstrijden waren de meisjes van de 
Pre-Instap met geboortejaar 2007 aan de beurt. 
Van onze vereniging waren dat Eva-Louise Nibbe-
ring en Fiene Kemper. 
Voor beide was het de eerste wedstrijd buiten 
de vereniging en dat was natuurlijk even span-
nend. Bij een wedstrijd in een andere zaal zijn de 
toestellen net even anders, zijn er allemaal kin-
deren die je niet kent en zijn er opeens wel heel 
veel juryleden. Daarnaast begonnen beide mei-
den ook nog eens bij een ander toestel, waardoor 
we steeds heen en weer moesten lopen. Gelukkig 
had Eva haar grote zus Lotte meegenomen die 
ook heel goed kan turnen en daarom goed kon 
helpen wanneer dat nodig was. 
Beide meiden hebben heel erg goed geturnd de-
ze wedstrijd! Eva is helemaal zelf overgesprongen 
van de lage naar de hoge legger op de brug, Fie-
ne heeft een prachtige vloeroefening laten zien 
en beide waren ze heel netjes op de balk. 

Helaas behaalde ze beide net het podium niet. 
Eva-Louise werd 5e en Fiene 6e. Aangezien het 
deelnemersveld heel groot was (rond de 25 tot 

30 per niveau), is dit natuurlijk een geweldige 
prestatie van beide meiden! 

In de tweede wedstrijd was de Instap en de Pre-
Instap met geboortejaar 2006 aan de beurt. Aan 
deze wedstrijd deden Amber Schouten, Julia 
Schuitenmaker en Kris Huber mee. 
Ook bij deze wedstrijden hadden we de pech dat 
Amber bij een ander toestel begon dan Kris en 
Julia. Gelukkig waren alle drie de meiden heel 
zelfstandig en vonden ze het helemaal niet erg 
als ik even bij één van de andere meiden ging 
helpen. Daarnaast waren er ook nog aardige juf-
fen van andere verenigingen die een oogje in het 
zeil wouden houden. 
Ook bij deze wedstrijd deden de meiden het heel 
goed. Amber werkt altijd heel netjes op de balk 
en had daar dan ook één van de hoogste cijfers 
van alle meiden van de wedstrijd voor. Kris en Ju-
lia hebben beide helemaal zelf hun brugoefening 
geturnd. Met het inturnen hadden ze beide nog 
hulp nodig, maar bij de echte wedstrijd lukte al-
les. 

Amber werd uiteindelijk 8e van de 28, Julia 8e 
van de 25 en Kris 5e van de 25. Zij haalde hier 
zelfs een medaille mee. Alle vijf de meiden heb-
ben op deze wedstrijd laten zien dat ze afgelo-
pen jaar veel hebben geleerd en alle oefeningen 
konden onthouden. Simone en ik zijn heel trots 
op ze! 

Lisette Bosscha

 
Edam, april 2014 

 

Beste leden van De Beukers, 

Per 1 augustus 2014 moet iedereen in de Europese betaalmarkt overgestapt zijn 
naar Single Euro Payments Area (SEPA). Vanaf deze datum zijn de huidige 
Nederlandse overboeking- en incassoproducten niet langer bruikbaar.  

Eén van de meest ingrijpende veranderingen betreft de automatische incasso. 
Doordat dit een Europees product wordt, is een aantal strenge waarborgen 
ingebouwd om consumenten te beschermen.  

Hierdoor is een vereniging verplicht om de leden te informeren over het incassant-ID. 
Aan de hand van dit kenmerk kunt u altijd verifiëren waar de incasso vandaan komt.  

Het incassant ID van De Beukers is als volgt: NL83ZZZ40624351000. 
 
Op 1 november 2014 wordt het 4e kwartaal van het jaar 2014 geïncasseerd, op die 
afschrijving zal dit incassant-ID voorkomen.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan 
kunt u contact met ons opnemen per e-mail via pim@debeukers.nl. 

Met sportieve groet,  

Namens De Beukers,  

Pim Eijlander 

Penningmeester De Beukers 
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Uitslagen WK Bouwes Beker 2014 
 
Meisjes 
 

D1     

d1 Naam plaats 

d1 Bibi Cooper 1 

d1 Amber van de Werf 2 

d1 Sara Breed 3 

   D2     

d2 Naam plaats 

d2 Lyan van de Nes 1 

d2 Tessa Breed 2 

d2 Lily Veerman 3 

   D3     

d3 Naam plaats 

d3 Jana Schilder 1 

d3 Helene Knijn 2 

d3 IndyCollet 3 

   D4     
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---------------------------- Ledenraadpleging ---------------------------- 
 
Wat vindt u/jij de prettigste manier om informatie met betrekking tot onze vereniging te ontvangen? 
 
Al jaren wordt er periodiek een clubblad gemaakt. Tot op heden heeft dit prima gewerkt.  
Er zijn echt inmiddels ook andere alternatieven om de leden te informeren.  
 
Via deze ledenraadpleging willen graag horen hoe u/jij geïnformeerd wil worden. 
 
Op basis van deze ledenraadpleging zullen wij keuzes gaan maken voor de toekomstige manier 
waarop informatie verstrekt wordt aan de leden.  
Voorop staat dat wij u/jouw goed willen informeren, laat dus weten waarnaar uw/jouw voorkeur 
uitgaat! 
 
De “spelregels” hierbij: 

- Elk lid kan 1 maal zijn/haar stem uitbrengen, hiervoor is het noodzakelijk dat u/jij ook 
aangeeft wie de stem heeft uitgebracht, zodat wij dit kunnen controleren t.o.v. het 
ledenbestand. 

- Niet gestemd betekent dat je geen voorkeur hebt. 
- Stemmen die meerdere vormen van communicatie aangeven, zijn niet geldig. 
- Een stem kan uitgebracht worden per mail, op papier of via de website; 

o Per mail door dit door te geven aan: ledenraadpleging-debeukers@outlook.com 
Geef hierbij door: - OF Clubblad 

  OF Website 
  OF Facebook 
    OF digitale nieuwsbrief 
  OF één (1) andere vorm waarop u de informatie wenst te ontvangen. 
 - uw/je naam en adres t.b.v. controle bij ledenbestand. 

o Op papier kan het door het invullen van onderstaand strookje. Vul dit in en lever dit in op 
Voorhaven 170, Edam.  

o Via de website door daar jouw voorkeur aan te geven. Zie www.debeukers.nl  
 

N.B. breng je stem uit op 1 van beide manieren, net wat u/jij het makkelijkste vindt. 
 
-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Mijn voorkeur voor voor het ontvangen van clubinformatie gaat uit naar (kruis slechts 1 van de 
alternatieven aan): 

o Clubblad 
o Website 
o Facebook 
o Digitale nieuwsbrief 
o Anders, nl.: _________________________________________ (Geef 1 voorkeur op in blokletters) 

 
Naam: ___________________________________________________ (invullen in blokletters!) 
 
Adres: ___________________________________________________ (invullen in blokletters!) 
 
 
     Lever dit strookje in bij Bart Stijvers op Voorhaven 170, 1135 BW Edam   
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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 •
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Volgende clubblad

Kopij inleveren bij

info@debeukers.nl

kopij:
half juni

verschijnt:
begin juli

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

Gezocht: toekomstige Epke’s Zonderland!!

In dit clubblad vind je geen nieuws over wedstrijden 
en/of training van de jongensturners. 

Momenteel zijn er namelijk helaas geen jongenstur-
ners meer die deelnemen aan de wedstrijdtraining en/
of aan de wedstrijden. 

Kom op jongens, zet hem op. Zou leuk zijn als de 
Beukers ook daar weer vertegenwoordigd zijn!

Strandwandeling
 
Op 18 juni is er voor de 24ste keer 
de strandwandeling.

We vertrekken bij de gymzaal 
Langemeerstraat om 18.00 uur.
We gaan naar Bergen aan Zee en 
wandelen daar vandaan naar Eg-
mond aan Zee over het strand.

In Egmond aan Zee is er ook een 
gezellige braderie.

De kosten zijn 10 euro per per-
soon, meteen te voldoen bij in-
schrijving. Vol is vol.

Vakanties (er wordt dan geen les gegeven):

Paasweekend                    18 t/m 21 april
Meivakantie                       27 april t/m 5 mei
Hemelvaartsweekend    29 mei t/m 1 juni
Pinksterweekend               7 t/m 9 juni
Zomervakantie                   5 juli t/m 17 augustus
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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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Kim Overmars 5-5 Esther Rossenaar - Thijs 1-6 Gin Ooms 2-7
Fonny Molenaar-Kooy 11-5 Marit Springer 1-6 Rens Buikman 4-7
Sandra Beersma 14-5 Sara Breed 1-6 Lynn van Wees 6-7
Femke van Wieringen 19-5 Kelly Dijkstra 2-6 Lia Bij 't Vuur-Eeltink 8-7
Sofie de Boer 19-5 Len Breederveld 6-6 Jacqueline Jonker 9-7
Valesca Stallenberg 20-5 Caroline Overmars 9-6 Lily Surie 9-7
Suzanne Regter 22-5 Noortje Rijswijk 9-6 Jo-Ann Stapel 10-7
Noa Bitter 22-5 Diane van de Kaaij 12-6 Malou Jorgensen 11-7
Maren Porte 23-5 Natascha Kemme 12-6 Eline Burger 12-7
Noa Rossenaar 25-5 Inge Schouten 12-6 Mandy Keyzer 12-7
Puck van Maanen 26-5 Puk Beets 14-6 Isis Snijder 13-7
Marja Tunk-Oudejans 27-5 Rosa Alcaide Romero 16-6 Isa Brandse 13-7
Anneke Hoens 28-5 Jan Leupen 19-6 Bibi Cooper 16-7
Thirza Gunther 28-5 Jasmijn Blaauw 19-6 Ruben Spaans 17-7
Lotte Kemper 29-5 Famke-Rowan Fokkens 19-6 Milan Luke 17-7

Kees Tol 21-6 Jelte Sier 18-7
Piet Reijers 22-6 Lotte ten Have 19-7
Ferentia Wals 23-6 Lily Veerman 20-7
Simone Steijger 25-6 Joey Snijder 21-7
Femke Smits 26-6 Bram Klaassens 21-7

Jeltje Beukering 27-7
Jolijn Pistora 27-7
Elina van der Meer 28-7
Amy Buikman 30-7

JuliMei Juni

Jarigen in mei, juni en juli

 

Nieuwe leden: 
 
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats

Mehdi Ridha EDAM

Wick Beemsterboer VOLENDAM

Emma Springer EDAM

Milan Luke EDAM

Amber van der Werf EDAM

Kai Luttik EDAM

Marley Baars EDAM

Marit Schouten EDAM

Roy de Waart EDAM

Nienke van Wijhe EDAM  
 
Gestopt: 
 
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats

Lina Absane EDAM

Sharif Absane EDAM

Sven Eijk EDAM

Jip Eijkelboom EDAM

Maloe Klein EDAM

Juliette van Santen VOLENDAM

Jesse Joosten EDAM

Patrick Wissels EDAM

Djafar Ait Rabhe EDAM

Mardjana Ait Rabhe EDAM

Radja Ait Rabhe EDAM

Kate-Rose van Beers AMSTERDAM

Summer Collier EDAM

Neline van de Hoff Edam

Wiebe Maas EDAM

Isabelle Mooyer EDAM

Faye Suurmond Edam

Britt van Lent OOSTHUIZEN

Anna de Haan-Zonneveld Edam  
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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  0645507158     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 

Verenigings- en Bondscontributie 
op basis van automatische incasso
Zonder automatische incasso komt er per kwartaal € 2,50 aan kosten bij. 
De (bonds)contributie wordt per kwartaal geïnd. 
 

Recreatiegym en trimmen
Jeugd t/m 5 jaar € 34,50 + € 3,75 bondscontributie per kwartaal
Jeugd 6 t/m 15 jaar € 35,50 + € 4,25 bondscontributie per kwartaal
16 jaar en ouder € 36,50 + € 5,25 bondscontributie per kwartaal
Selectie € 33,00 per uur trainen per week per kwartaal

Zumba / Streetdance
Jeugd t/m 15 jaar € 42,50 + € 4,25 bondscontributie per kwartaal
16 jaar en ouder € 43,50 + € 5,25 bondscontributie per kwartaal

Rekening bij INGBNL2A nr. IBAN: NL79INGB0002899771 t.n.v. De Beukers – Edam
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