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Al meer dan 130 jaar 
onder de mensen.

Raadhuisstraat 12  |  1474 HG Oosthuizen  |  info@onderlingezeevang.nl

Maak een afspraak en laat 
u uitgebreid informeren over 

onze verzekeringsproducten.

Ons team staat voor u klaar!
Uiteraard zijn wij altijd 
telefonisch bereikbaar.

Samen = veilig + goed + vertrouwd
Veilig
Ik ben altijd passend verzekerd en 
ik krijg maatwerkadvies, ook om 
risico’s te ‘voorkomen’

Goed
Ik krijg passende service 

en bediening

Vertrouwd
De Onderlinge communiceert 
uitstekend met mij, ze hebben 
geen winstoogmerk

onderlinge zeevang-edam
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
0299 - 401578  |  www.onderlingezeevang.nl

Al ruim 130 jaar een begrip in de gemeente Zeevang en 
Edam-Volendam voor al uw verzekeringen!

Samen
De Onderlinge kent mij en sluit 

goed aan bij mijn belevingswereld 
en behoeften
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Namens het bestuur

Een nieuw gymseizoen is altijd weer een nieu-
we start. En deze keer brengt het nieuwe seizoen 
wezenlijke veranderingen met zich mee. 
Onze voorzitter heeft zijn functie in het bestuur 
neer moeten leggen in verband met gezond-
heidsredenen. Gelukkig gaat het goed met hem. 
Voor de vereniging is het natuurlijk echter een 
groot gemis. Piet, bij deze nog even bedankt 
voor je jarenlange inzet voor de vereniging!

Zijn er leden die het leuk lijkt om zich in te zetten 
voor het bestuur, laat het even weten, we gaan 
graag even met je in gesprek wat je voor de ver-
eniging zou kunnen betekenen!

Maar er zijn nog meer veranderingen. Dit club-
blad zal het laatste papieren clubblad zijn. De 
tijd gaat voort en brengt veranderingen met 
zich mee. Zo ook in de mogelijkheden om de 
leden te informeren over het nieuws met be-
trekking tot onze verenging. Op basis van de-
ze nieuwe mogelijkheden, de gehouden enquê-
te en de schaarste aan vrijwilligers hebben we 
er als bestuur voor gekozen om te stoppen met 
het schriftelijke clubblad.  We gaan verder met 
de website en een digitale nieuwsbrief voor wie 
daar behoefte aan heeft. Lees daarover meer ver-
derop in dit clubblad.
We zullen het clubblad best wel een beetje mis-
sen, maar zijn daarnaast enthousiast over de mo-
gelijkheden die de techniek nu biedt.

Enthousiasme natuurlijk ook over de 9e plaats 
van Born2Rock bij het WK Streetdance in Schot-
land. Een prachtig resultaat.
Maar ook hier in Edam gebeuren er mooie en 
nieuwe dingen, zoals het Gymfeest dat gaat 
plaatsvinden in het Bolwerck! Het is mooi om te 
zien dat we een levende vereniging zijn, die met 
de tijd meegaat en met nieuwe activiteiten weer 
nieuwe leden probeert te krijgen voor de gym-, 
turn- en danssport.

Gelukkig is niet alles nieuw. Ook klassiekers pas-
sen bij onze vereniging. Zo vinden in novem-
ber weer heel vertrouwd de Springwedstrijden 
plaats. Allemaal meedoen hè!

We wensen iedereen weer een fantastisch gym- 
en dansseizoen toe!

Het Bestuur

Dit is het laatste papieren clubblad 
van De Beukers. 

We willen hier  alle mensen die hebben 
geholpen met het maken en verspreiden 
van het blad zeer bedanken voor hun ja-

renlange inzet!

Opmaak: 
Jan Vlak

Distributie: 
Gré Snoek en Janneke Jonk

Rondbrengen: 
Dora van Bruggen, Maaike van Reede, 
Ineke van Paasen, Thea Heeren, Cora 
den Engelse, mevr. Siebeling, Diane v.d. 
Kaaij, Emmy Stijvers, Els Eeltink, Mieke 
v.d. Pol, Ineke Huisink, Alie Ettema, Riet 
Hilbers, Kees Tol, Margreet Riem, Erika 
Overmars, Jan Ettema, Rie v.d. Sluis, Ma-
rijke Everaars en Frieda Voorthuijzen

Op de volgende pagina wordt een en ander na-
der uitgelegd.
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Van clubblad naar website en nieuwsbrief 
 
In het vorige clubblad is een enquête geplaatst over de wijze waarop de leden geïnformeerd willen 
worden over nieuws van onze vereniging. 
 
Naar aanleiding van de enquête hebben we 6 reacties ontvangen. 1 stem voor het behouden van het 
clubblad en 5 stemmen om geïnformeerd te worden via een digitale nieuwsbrief. 
Niet reageren betekende geen voorkeur, dat hadden we vooraf aangegeven.  
 
Op basis van de nieuw mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om leden te informeren, de uitkomst 
van de enquête en de schaarste aan vrijwilligers heeft het bestuur besloten om de leden in het 
vervolg te gaan informeren via de website en een digitale nieuwsbrief.  
 
Groot voordeel hierbij is dat nieuws vaker gedeeld kan worden dan de 4 keer per jaar in een 
clubblad. 
 
De veranderingen op een rij: 
 

- Er is een website waarop al het nieuws wordt geplaatst www.debeukers.nl. Hier 
staan niet alleen de laatste nieuwtjes, maar ook alle handige informatie zoals een overzicht 
van de bestuurs- en commissieleden, het rooster van de gym- en danslessen en informatie 
over contributie. 

- Er komt een digitale nieuwsbrief. U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief via 
de website, http://debeukers.nl/nieuwsbrief. 
o De nieuwsbrief komt periodiek uit, maar niet met een vaste frequentie. Als er genoeg 

nieuws is wordt er weer een nieuwsbrief verstuurd. N.B. Nieuws wordt wel direct op de 
website geplaatst. 

o Eenmalig zullen we alle leden via e-mail benaderen met in de mail een link waarmee u 
zich kan opgeven voor de digitale nieuwsbrief. 

o Afmelden voor de nieuwsbrief kan via een link in de nieuwsbrieven of via de website. 

- U kunt informatie aanleveren voor website en nieuwsbrief via het mailadres 

nieuws@debeukers.nl.  
 

Oproep aan alle leden: 
Nieuws komt niet alleen van het bestuur. Als je nieuws hebt dat voor de andere leden interessant of 
van belang is geef het dan ook door!  
Hoe vond jij de wedstrijd waarin je hebt meegedaan?  
Is het niet eens leuk om gewoon te laten weten hoe jouw gymles was en of je er van hebt genoten?  
Ben je helemaal enthousiast over de nieuwe dans die je aan het instuderen bent? 
Heb je een idee waarover je je verbaast dat nog niemand binnen de vereniging het heeft geopperd of 
heeft uitgevoerd? 
 

Deel het en geef het door via nieuws@debeukers.nl 
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De Beukers
Recreatie

Springwedstrijden
              23 november 2014 

         
Op zondag 23 november organiseert gymnastiekvereniging De Beukers in sporthal 
Het Bolwerck aan de Keetzijde de jaarlijkse Springwedstrijden, 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: 
14.15 uur  Aanwezig 
14.25 - 14.35  uur Algemene warming-up 
14.40 - 16.00  uur Wedstrijd 
16.00 - 16.20 uur Demonstratie  
 ± 16.25 uur  Prijsuitreiking 
 
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en neem je opa, oma en je buren mee. Leuk toch?! 
 
 
Wij willen weten hoeveel kinderen meedoen en op hoeveel hulp wij kunnen rekenen, dus graag 
onderstaand briefje invullen en volgende week inleveren bij de train(st)er (ook als je niet 
meedoet!). 
 
 
Je kan je opgeven via het onderstaande briefje of stuur een mail naar bertens@quicknet.nl 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Naam: ……………………………………………………….. 
 
doet  wel / niet mee aan de Clubkampioenschappen op zondagmiddag 23 november. 
 
Mijn vader/moeder ………………………………………….(naam) kan wel/niet helpen, deze 
middag. 
 
Bij hulp graag mailadres…………………………………………….en   
 
telefoon…………………........... 
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Alvast enkele data
Zaterdag 1 november 09.00-11.00 uur: Het Grote Gymfeest in het Bolwerck
Zondag 23 november: Springwedstrijden van de Beukers in het Bolwerck

Lesrooster 2014-2015  
 
Maandag 
09.00 - 10.00 Zumba dance 16jr en ouder     Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Swaggerdollz   Singel - Edam 
17.00 - 18.00 Streetdance meisjes 10-13 jaar nivo 5 Singel - Edam 
18.00 - 19.00 Streetdance/modern 12 jr en ouder  Singel - Edam 
 
Dinsdag
09.00 - 10.00 Conditietraining Dames 1    De Botter - Edam 
10.00 - 11.00 Conditietraining Dames 2    De Botter - Edam 
10.00 - 11.00 Fitness / Aeroshape    Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Jongens I: 4 t/m 7 jaar    Langemeer - Edam 
17.00 - 18.00 Jongens II: 8 t/m 10 jaar   Langemeer - Edam 
18.00 - 19.00 Jongens plusgroep    Langemeer - Edam 
19.00 - 20.00 Jongens III: 11 jaar en ouder   Langemeer - Edam 
20.00 - 22.00 Dames/Heren Trimmen   Langemeer - Edam 
 
Woensdag
09:30 – 10:30 Aeroshape 16+   Singel - Edam 
14:00 - 15:00 Streetdance meisjes 3-6 jaar nivo 1  Singel - Edam 
15.00 - 16.00 Streetdance meisjes 6 - 9 jaar nivo 2 Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Streetdance meisjes 8-10 jaar nivo 3 Singel - Edam 
17:00 - 18:00 Selectie ADM   Singel - Edam 
14.30 - 15.30 Kleutergym 4 t/m 6 jaar   Het Bolwerck Edam 
15.30 - 16.15 Peutergym 2½ en 3 jaar   Het Bolwerck Edam 
 
Donderdag
14.00 - 15.00 Pilates, 1x in de 2 weken   De Botter - Edam 
16.00 - 17.00 Moderne dans 7 t/m 12 jaar   Singel - Edam 
17.00 - 18.00 Selectie Dans NIEUW         Singel - Edam  
17:30 -18:30 Selectie Ready2Move   Langemeer - Edam 
18:00 - 19:00 Selectie Born2Rock   Singel - Edam 
19:00 - 20:00 Selectie United Flavours        Singel Edam 
20:00 - 21:00 Zumba   Singel Edam 

Vrijdag
08.45 - 09.45 Zumba 16 jaar en ouder   Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Streetdance meisjes 9-11 niveau 4  Singel - Edam 
16.00 - 17.00 Meisjes gym groep 3      Het Bolwerck Edam 
17.00 - 18.00 Meisjes gym groep 4                        Het Bolwerck Edam 
18.00 - 19.00 Meisjes gym groep 5 t/m 8         ’Het Bolwerck Edam 
 
Zaterdag 
08.30 - 10:30 Meisjes wedstrijd div. 5, 6 en 7  Het Bolwerck Edam 
10.30 - 12.30 Voorber. Meisjes wedstrijd div. 5, 6 en 7  Het Bolwerck Edam 
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Het pennetje van Lyan van de Nes

Mijn naam is Lyan van de Nes. Ik ben 8 jaar oud 
en zit in groep  5 van de Trimaran. Ik woon sa-
men met mijn papa en mama en Ernie en Tom-
my. Ernie en Tommy zijn mijn katten. Het zijn 
mijn beste vriendjes. 

Ik zit al een paar jaar op  gym en vind dat heel 
erg leuk! Mijn juffen zijn: Mascha, Ilona en Lisette.  
Meester Lasse is er helaas niet meer. De ringen 
en de balk zijn mijn leukste onderdelen bij gym.

Na schooltijd speel ik graag met mijn vriendinne-
tjes of ik ga knuffelen met Ernie of Tommy. Bui-
tenspelen en dan vooral in bomen klimmen op 
mijn pleintje doe ik het allerliefst.

In de zomervakantie ben ik op zomerkamp ge-
weest samen met Indy Collet. Dat was echt su-
pergaaf!! Wij waren de Sjoka’s. en sliepen met zes 
kinderen en twee begeleiding in een tent.  We 
hebben heel veel leuke dingen gedaan, zoals 
zwemmen, een speurtocht, de modderbaan en 
daarna een discodouche. In de douche hadden 
ze allemaal gekleurde lampen en er stond mu-
ziek aan!! Dat was heel grappig!

Ik geef de pen aan Indy Collet

Juryzaken
 
Gelukkig heeft onze vereniging er weer 3 nieuwe juryleden bij om te jureren bij de 
competitiewedstrijden van de selectie en recreatie+ meisjes.  
 
Ingeborg Kuijpers, Karin Huber-Blom en Simone Steijger hebben hun TD1 brevet gehaald. Dames 
alsnog van harte gefeliciteerd!  
 
De Beukers beschikt nu over 4 officiële juryleden voor de competitie wedstrijden. Margriet Pauws 
jureert inmiddels alweer een paar jaar voor onze vereniging en gaat dit jaar proberen haar TD2 
brevet te halen, zodat zij ook de hogere niveaus mag jureren. 
 
Nu we 4 juryleden hebben betekent het niet dat we geen nieuwe juryleden meer nodig hebben. Er 
zijn momenteel 24 meisjes die deelnemen aan de competitie wedstrijden, dus reken maar uit 
hoeveel ouders er nog jurylid kunnen worden!  
 
Inmiddels kan de jurycursus online gevolgd worden (inclusief online examen) en 2 á 3 
praktijklessen. Voor meer informatie over het jureren en de cursus kunt u contact opnemen met: 
 
Ingeborg Kuijpers, tel. 369431 of per mail: ingeborgkuijpers@hetnet.nl 
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Pilates-les
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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

Henk Voorthuijzen heeft 
de ledenadministratie na 
bijna 15 jaar overgedra-
gen aan Bianca van Raaij.

Op de Ledenvergadering in 
maart zal afscheid van hem 
worden genomen.
Hij wordt hartelijk bedankt 
voor zijn jarenlange inzet!

Trainer Chiel Spaan is gestopt 
bij de conditietraining dins-
dagochtend.

Hij heeft 6 jaar de dames flink 
aan het werkt gezet. Hartelijk 
bedankt!

Trainer Walter Dedters is ge-
stopt zijn  bij de selectie jon-
gens.

Walter heeft zeer veel jaren de 
turnkunst bijgebracht aan zeer 
veel jongens.
Heel hartelijk dank hiervoor!  

Afscheid van drie kanjers!
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Vriendinnendag

26 september vond er bij de recreatiegroepen 
van de meisjes voor de eerste keer een vrien-
dinnendag plaats. De meisjes mochten alle-
maal een vriendinnetje meenemen. 

De jongste meisjes hadden niet zoveel vrien-
dinnen meegenomen, maar omdat deze groep 
de afgelopen weken enorm is gegroeid, was het 
toch heel erg druk. 

De meisjes uit de tweede groep hadden al meer-
dere vriendinnen meegenomen en de oudste 
groep had al helemaal een grote opkomst. 
Daar waren uiteindelijk meer vriendinnetjes aan 
het gymmen dan leden!

We begonnen de les met een simpele warming-
up. We wilden de vriendinnen zo veel mogelijk 
onderdelen van het turnen laten zien. De zaal 
stond daarom vol met toestellen. De meiden 
hebben in een uur geturnd op de balk, brug en 
lange mat. Daarnaast hadden we een trampoline 
met verhoogd vlak klaargezet en de ringen naar 
beneden gehaald. 

Aan het eind van de lessen hebben we met elke 
groep een leuke groepsfoto gemaakt. Wij hopen 
dat zowel de leden als de vriendinnetjes een ge-
zellige middag hebben gehad. Aankomend jaar 
zullen we zeker meer van deze leuke lessen orga-
niseren. 
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Danswedstrijd

De wekker gaat, de danshartjes kloppen sneller 
want de meiden mogen weer aan de bak.

Het is zondag 5 oktober en er is een wedstrijd in 
Hoorn T Haff. Verzamelen bij De Singel waar alle 
groepen zich omkleden en opmaken. Haarlak en 
lippenstift vliegt om je oren.

Tegen half 10 maken ze aanstalten om richting 
Hoorn te gaan.
Ouders nestelen zich in het publiek en de groe-
pen zitten vooraan bij het podium waar ze moe-
ten presteren.
Er hangt een gezellige sfeer en ze hebben er alle-
maal zin in.

Swaggerdollz is aan de beurt, zij hebben nog niet 
zo veel ervaring, maar dat valt aan hun  optre-
den niet te merken. Ze dansen alsof ze het al ja-
ren doen.

Helaas vallen ze niet in de prijzen, maar wat niet 
is, gaat nog zeker komen!

Born2Rock, Ready2move en Little Bounce (Volen-
dam) kwamen samen in 1 categorie.

Ready2Move eindigde als tweede.
De meiden hebben genoten en dus de ouders 
ook!
 
Op naar de volgende wedstrijd…
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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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De meiden van Born2Rock hebben zich in mei 
met het Europees Kampioenschap in Duits-
land geplaatst voor het Wereld Kampioen-
schap in Glasgow. Op donderdag 21 augustus 
is de groep vertrokken met het vliegtuig rich-
ting Schotland.

Op het WK hadden ze op vrijdag 22 augustus de 
eerste ronde met dansen. Ze zaten met 54 groe-
pen in de categorie  Under 14 beginner/novice. 
Omdat deze categorie zo groot was hebben ze 
deze verdeeld in twee groepen: novice en begin-
ner. Born2Rock zat hierbij bij de hogere catego-
rie, novice. 

In deze categorie hadden ze zich op vrijdag di-
rect geplaatst voor de  finale op zondag, wel 
met de opmerking dat we onze muziek moesten 
"cleanen". (Scheldvrij maken) Op zaterdag had-
den de andere teams nog een tweede kans om 
zich te plaatsen voor de finale.

Na de opmerking hadden we direct naar Misha 
Schilder gebeld of hij de Engelse scheldwoorden 
eruit wilde halen. Hij heeft dit in de nacht voor el-
kaar weten te krijgen. Hierdoor konden we de 
verbeterde versie zaterdag opnieuw op een cd 
branden.

Zondag moesten de meiden strijden om de 
hoogste plekken met 14 teams. Hierbij hebben 
ze wederom geweldig gepresteerd. Helaas mocht 
het niet zo zijn dat ze bij de eerste 7 teams zaten. 
Dit was een grote domper bij de hele groep. 

Maar buiten al het dansen om en de uiteindelijk 
verdrietige uitslag, hebben we ook heel erg ge-
noten van Schotland.
Heerlijk uit eten geweest, geshopt met de mei-
den in het centrum van Glasgow, gezellig kaart-
spelletjes op de kamers. En naast de nieuwe er-
varing om aan een WK mee te doen, was het voor 
sommigen ook nog eens de eerste keer vliegen! 

Na ongeveer anderhalve week nadat we terug 
waren vanuit Schotland, stonden de uitslagen op 
de website, waarbij Born2Rock de 8e plaats ge-
haald heeft!!!!!

Helaas zonder trofee naar huis, maar het belang-
rijkste is dat Born2Rock een geweldige prestatie 
heeft neergezet om zo ver te komen onder be-
geleiding van de coach Susan Koning die super 
trots op zichzelf en de meiden mag zijn.

Daarnaast willen we natuurlijk alle sponsoren 
enorm bedanken want zonder hun financiële bij-
drage was dit allemaal niet mogelijk geweest!!

Plaatsing Born2rock voor het WK in Glasgow

Ik ben Floor Huber 
en ik zit samen met Robbin Gedikink, Joelle 
Bakker, Demi Koorndijk, Donna-Tella Krielaart, 
Maaike van Dijk, Charissa Bouman en Lizzie Plat 
in Born2Rock, een demoteam van Susan Koning. 

Omdat wij op het EK in Duitsland 4e waren ge-
worden mochten we meedoen met het WK in 
Glasgow. We hebben daarvoor veel geld op moe-
ten halen met optredens en sponsors. 

Omdat er genoeg geld opgehaald was ging het 
WK gelukkig door voor ons en daar waren we 
heel blij mee. Van ieder kind ging een ouder mee. 

Op donderdag zijn we naar Glasgow gevlogen. In 
de avond hebben we buiten nog geoefend voor 
ons hotel. Die dag daarna kon je je al plaatsen 
voor de finale, en het was ons gelukt om al gelijk 
door te gaan naar de finale op zondag. 

Zaterdag hebben we nog een ander Nederlands 
team aangemoedigd en zijn we nog even in de 
stad geweest. 

Op zondag was de finale en we waren heel ze-
nuwachtig. Het ging heel goed, maar helaas za-
ten we net buiten de prijzen. Toch nog de 8e plek 
van de wereld gehaald in onze categorie. 

Het was een super leuk weekend en we hebben 
ervan genoten.

Floor Huber
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Streetdancers Born2Rock 
8e op WK in Schotland

In augustus hebben de meiden van Born2Rock 
gestreden op het WK streetdance in Glasgow, 
Schotland. Onder leiding van trainster Susan 
Koning kwamen Floor Huber, Charissa Bou-
man, Donatella Krielaart, Joelle Bakker, De-
mi Koorndijk, Maaike van Dijk en Robbin Gedi-
kink op vrijdag in actie tijdens de voorronden.

De dans ging goed en het team wist zich direct 
te plaatsen voor de finale op zondag. Wel kon Mi-

scha Schilder thuis in Edam-Volendam nog achter 
de montagetafel kruipen, want er kwamen een 
aantal ongepaste woorden voor in de muziekmix 
van Born2Rock en daarmee zouden ze in de fi-
nale strafpunten kunnen oplopen. Met de nieuw 
montage werd dat gelukkig voorkomen.

In de finale op zondag werd de dans weer opge-
voerd en die ging heel erg goed. Echter de con-
currentie was ook in topvorm en dat maakte dat 
de 8e plaats het hoogst haalbare was voor Born-
2Rock. Een fantastische prestatie en herinnering 
voor het team en Susan Koning.
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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 Epkes 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!

Vakanties (er wordt dan geen les gegeven):

Herfstvakantie  12 t/m 19 oktober
Kerstvakantie   21 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 1 maart
Paasweekend                  3 t/m 6 april
Meivakantie                     3 t/m 10 mei
Hemelvaartsweekend  14 t/m 17 mei
Pinksterweekend          24 t/m 25 mei
Zomervakantie                 4 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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    • 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 •

Dealer van Koga Miyata, Batavus, Giant en Gazelle
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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

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 

Pilates
Eens in de twee weken; €  18,00 + € 5,25 bondscontributie per kwartaal

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

Algemeen postadres De Beukers 
Secretariaat De Beukers, D. Gerritszstraat 22, 1135 GX Edam info@debeukers.nl 

Doorgeven nieuws voor website of nieuwsbrief 
Informatie tbv website/nieuwsbrief    nieuws@debeukers.nl 

Bestuur 
Voorzitter vacature  
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) vacature 

………………………………………………………………………………..
Commissies & ondersteunende taken: 
Ledenadministratie Bianca van Raaij 0299 372480 ledenadministratie@debeukers.nl 
Commissie dans Jacqueline van Dijk 0299 372677 jacqueline@debeukers.nl 
Wedstrijdsecretariaat vacature 
Wedstrijdorganisatie Petra ten Hagen 0650867772 petra@debeukers.nl 
 Jacco Bertens 0299373208 jacco@debeukers.nl 
 Anja Veerman   anja@debeukers.nl 
Kledingcommissie selectie Ina Overmars 0651030747 ina@debeukers.nl 
 Marije Hamer 0646265504 marije@debeukers.nl 

………………………………………………………………………………..
Trainers 
Conditietraining dinsdagochtend    Marco Tol                 0299 785641    marco@debeukers.nl 
Recreatie jongens & 
           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 en -plus meisjes  Lisette Bosscha  0299 362531 lisette@debeukers.nl
Selectie meisjes Marieke Schilder, Marianne Zwarthoed, Sandra Rein 
Selectie jongens  Willem van Wijngaarden 
 Pilates Bea van Leeuwen 
Assistenten  Simone Steijger, Marsha Bertens, Ilona Out,  
 Julia Reukers, Femke Smits 
Jeugdraad Lisette Bosscha, Simone Steijger 
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