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Beste leden, ouders en verzorgers, 
 
Hier de derde en laatste digitale nieuwsbrief  
van 2014 met allerlei nieuwtjes van onze 
turnvereniging Gelregym.  
Deze Gelrenieuwtjes is ook weer te lezen op het 
mededelingenbord in De Tender. Heeft u de 
Gelrenieuwtjes niet digitaal ontvangen? Is uw e-
mailadres gewijzigd of misschien was uw e-
mailadres nog niet bekend bij ons, stuur dan 
een berichtje naar het secretariaat en u 
ontvangt Gelrenieuwtjes voortaan digitaal. 
 
Verenigingsdag 
Op zaterdag 13 september jl. heeft Gelregym 
als vanouds meegedaan aan de Dierense 
verenigingsmarkt. Het was een prachtige dag en 
onze stand trok gelukkig veel aandacht. Ook 
heeft het bestuur samen met een aantal 
jeugdleden flyers uitgedeeld voor de 
familieweek en inloopochtend de week er op. 
De selectie- en 
acrogroep hebben 
een paar spannende 
acts opgevoerd. Het 
aanwezige publiek 
heeft hier met plezier 
naar gekeken en de 
reacties waren 
enthousiast. 
 
Familieweek 
Van maandag t/m zaterdag 20 september werd 
de familieweek georganiseerd. Ouders en 
grootouders, broers en zussen, vrienden en 
vriendinnen; iedereen kon meekijken en 
meedoen tijdens de lessen. En dat werd ook 
gedaan! Er waren veel geïnteresseerde ouders 
en ook opa’s en oma’s kwamen een kijkje in 
onze keuken nemen. Het was zo gezellig druk 
tijdens de lessen dat we hebben besloten dit 
jaarlijks te organiseren dus: tot volgend jaar! 
Voor foto’s: zie de website onder Familieweek. 
Met de inloopochtend op 20 september van 9.30 
tot 11.30 uur hebben we deze week afgesloten. 
Door de publiciteit en de uitgedeelde 
uitnodigingen op de verenigingsdag werd de 
inloopochtend goed bezocht. We zien wel dat 
het laatste half uur wat minder publiek trekt en 
daarom gaan we de inloopochtend voortaan wat 
korter houden. Meer informatie volgt in het 
nieuwe jaar. 

Reünie 
Op zaterdagmiddag 
8 november, dus 
voor het optreden 
van Gelregym, 
hebben we in het 
kader van ons 75-
jarig bestaan een 
reünie voor oud- en 
ereleden georgani-
seerd. Zo’n 50 
mensen waren 
aanwezig en het was 
een gezellige boel. 
Erg leuk om elkaar 
weer te zien en bij te 
kunnen praten! 
 
Optreden Gelregym beweegt… al 75 jaar! 
Na weken hard werken was het zaterdag 8 
november dan zover: de afsluiting van ons 75-
jarig jubileumjaar. Het thema was natuurlijk 
Gelregym beweegt….al 75 jaar, en dat hebben 
we met z’n allen geweten ! De sporthal van 
Theothorne was afgeladen met ouders, 
gezinnen, opa’s en oma’s en andere 
geïnteresseerden. Helaas waren de optredens 
niet voor iedereen even goed te zien, omdat de 
meeste tribunes waren afgekeurd en niet 
konden gebruikt. We moesten dus uitwijken 
naar gewone stoelen op de grond. Het was 
daarom reikhalzen geblazen, staan en af en toe 
van je stoel af om te zien hoe de ene act na de 
andere opgevoerd werd.  
Een spetterende show, die -eerlijk is eerlijk -wat 
te lang was, maar hopelijk heeft u er net zo van 
genoten als wij. 
 
Wethouder Tjebbe Vugts heeft de avond 
officieel geopend met het onthullen van ons 
nieuwe logo (zie boven). Een Rhonrad team en 
het freerunning Team Twisted uit Nijmegen 
verzorgden spectaculaire gastoptredens. Ook 
was er een spontane act van een aantal oud 
selectieleden, die verbazingwekkend nog een 
paar heel aardig salto’s lieten zien! 
Al met al een fijne avond waar Dick Vermeulen 
(onze “huisfotograaf”) prachtige foto’s van heeft 
gemaakt. Op onze website staan de foto’s onder 
Uitvoering Gelregym. 
 
 

Is top! 
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Vele handen… (maakt u het spreekwoord af?) 
We zijn op zoek naar ouders die hun handen af 
en toe graag uit de mouwen steken om de 
sportclub van hun kind(eren) te helpen. 
Gelregym organiseert jaarlijks activiteiten, zowel 
voor uw kind zelf, om leden te werven en om 
wat extra’s voor de club bij te verdienen. Uw 
inzet kunnen we hierbij goed gebruiken. 
 
Jaarlijks organiseren we: 

 Het Pinkster(turn)kamp, waarbij ouders nodig 
zijn voor de kookploeg, het activiteitenteam en 
de slaapploeg. De kinderen zijn bijna het hele 
weekend op kamp, maar u kunt aangeven of u 
een dag(deel) of meer aanwezig wilt zijn. 

 Sinterklaasfeest, welke ouder vindt het leuk te 
helpen met de organisatie?  

 Inloopochtenden; ook hierbij kunnen we (liefst) 
twee ouders gebruiken. We organiseren dit 2x 
per jaar op een zaterdagochtend. 

 Verenigingsdag; altijd op een zaterdag in sep-
tember. We vragen hier twee uur van uw tjid. 

 En wie lijkt het leuk om deze Gelrenieuwtjes te 
maken en te redigeren? De nieuwsbrief komt 
3x per jaar uit. 

 Jaarlijks organiseren we een selectiewedstrijd 
of finale in de Sazahal in Doetinchem. We 
hebben 2 tot 3 ouders nodig, die ongeveer 2  
uur willen helpen. 

 
Vanzelfsprekend wordt u ingepraat door ons 
over de taken. Ook is er afhankelijk van de 
activiteit altijd een trainer)s) of bestuurslid 
aanwezig. 
Mogen wij rekenen op uw steun? 
 
Verkoop koekactie 
De jaarlijkse verkoopactie is weer gestart; vijf 
heerlijke speculaasrondo’s in een zakje en vijf 
zakjes in een tasje! We weten nog niet wie de 
beste verkoper is, maar ook dit jaar zien we 
weer een paar kinderen die fanatiek bezig zijn. 
Er kan uiteraard maar één winnaar zijn en dat is 
met 40 zakjes: Melissa Jahneke. Zij ontvangt 
een cadeaubon. Van harte gefeliciteerd! 
 
Wedstrijden 
Op 29 november jl. was alweer de eerste 
wedstrijd van het vierkamp selectie dames 
Gelderland Oost vierde divisie. Vier van onze 
meiden hebben zich gepresenteerd aan de jury, 
met het volgende resultaat. 

 Sterre Mastenbroek, jeugd 1 suppl. F 6e plaats 

 Anouk Klijnsma, senior suppl. D  7e plaats 

 Anne den Dulk, senior suppl. D 10e plaats 

 Marit Trentelman, jeugd 2 suppl. E 26e plaats 
 
Goed gedaan meiden: succes met de 
voorbereidingen voor de tweede ronde! 
 
Wilt u dat deze vereniging actief blijft? 
Heeft u wel eens gedacht: dat kan beter of 
anders? Wilt u betrokken zijn bij de sport van uw 
kind? Dit is uw kans! 
 
Het Bestuur van Gelregym is hard op zoek naar 
een Voorzitter en een Bestuurslid Communicatie. 
Als deze functies niet worden ingevuld gaat de 
vereniging een lastig bestuursjaar tegemoet. 
Meldt u aan via secretariaat.gelregym@gmail.com 
 
Indoor Freerunning gestart! 
Gelregym biedt sinds kort een nieuwe activiteit: 
Indoor Freerunning. Op vrijdagavond van 20.00 
tot 21.30 uur geven Joella de Jong en Henk Vos 
deze training aan jongeren van 11 tot 16 jaar. 
We zijn goed van start gegaan. Zo’n 12 
enthousiaste jongeren waren de eerste drie 
lessen aanwezig en we zien ze ook 
terugkomen. Het bevalt dus goed! 
Wil je ook meedoen? Of is dit iets voor uw kind? 
De eerste twee lessen kosten niets, daarna 
ontvangt u een aanmeldformulier. Meer info 
vindt u op de site onder Indoor Freerunning. 
 
Kerstvakantie 
Vanaf zaterdag 20 december tot maandag 5 
januari. Voor de selectiegroep start het nieuwe 
turnjaar op zaterdag 3 januari. Meer info volgt 
via de training. De gewone lessen starten weer 
op maandag 5 januari. 
 
We wensen u allemaal 
ontspannende en gezellige 
feestdagen toe en wensen 
u alvast een gezond en 
sportief 2015! 
 
Bestuur en technische leiding 
 
Secretariaat.gelregym@gmail.com 
 
Voor meer informatie: www.gelregym.nl 
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