
 

Juni 2018 

Beste leden, ouders en verzorgers, 
 
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Gelregym. 
Het is al een tijd geleden dat deze verschenen is. 
Graag willen we de nieuwsbrief weer nieuw leven 
inblazen. In eerste instantie komt het 4x per jaar uit. 
Mocht nu blijken dat we veel meer te melden 
hebben. Dan gaan we de frequentie omhoog zetten.  
Deze Gelrenieuws is ook te lezen op het 
mededelingenbord in De Tender. Heeft u de 
Gelrenieuws niet digitaal ontvangen? Is uw e-
mailadres gewijzigd of misschien was uw e-mailadres 
nog niet bekend bij ons, stuur dan een berichtje naar 
secretariaat.gelregym@gmail.com  en u ontvangt 
Gelrenieuws voortaan digitaal. 
 
Jaarvergadering 
Donderdag 7 juni was de jaarvergadering van 
Gelregym. Binnenkort zijn de notulen van de 
jaarvergadering te lezen op de website en op het bord 
in de Tender.  
Wat wel goed is om te melden, is dat tijdens de 
jaarvergadering Nico Westra, Marco Vargues, Evert 
Kock en Anita Werkman als nieuwe bestuursleden zijn 
toegetreden. Dat is al heel erg fijn, maar we zijn nog 
steeds wel opzoek naar een penningmeester en 
secretaris!! Wil jij ons hiermee helpen? Geef dit dan 
aan bij een van de bestuursleden.  
 
Pinksterkamp 2018 
Mijn lievelingsweekend van het jaar (ja echt)! Het is 
geweldig hoe je als vereniging dichter bij elkaar komt 
tijdens een kamp, dit geldt voor iedereen. De leden, 
de trainers en andere vrijwilligers! Daarover 
gesproken, wat ben ik dankbaar voor iedereen die 
geholpen heeft om dit kamp weer tot een succes te 
maken, aldus Joella. 

Nanouk (14 jaar, freerunner)  “Gezellig en vet 

gelachen met mijn matties. Iets minder geslapen 😉. 
Nieuwe dingen geleerd! Spelletjes hoeven van mij 
niet, freerunnen, freerunnen, freerunnen is wat we 
willen! “ 

 

 

Quinty (15 jaar, jonge kamp crew) “Al sinds mijn 
zevende ga ik met veel plezier mee op pinksterkamp. 
Dit jaar was ik voor het eerst mee als jonge crew. 
Hierbij heb ik geholpen bij de spelletjes, ochtend-
gymnastiek mogen geven en kinderen geholpen bij 
het turnen. Ik heb veel mogen doen, waardoor ik de 
leiding goed heb kunnen helpen. Als jonge crew heb 
ik het dit jaar erg naar mijn zin gehad en zou ik het 
ook veel vaker willen doen!  

Jasmijn (9 jaar, turnster) “Het turnkamp was weer 
superleuk! De ‘juffen’ en ‘meesters’ waren heel 
enthousiast en hadden heel veel energie! 
Het allerleukste vond ik het schuimblokkenbad. 
Lekker salto’s maken!! Dit wil ik zeker volgend jaar 
weer kunnen doen! Wat ik moeilijk vond was het 
slapen, want ik kreeg heimwee. Dat was wel 
vervelend; ik wilde ook graag bij mijn vriendinnetjes 
blijven.. Tips voor volgend jaar; meer turnen en 
oefenen op de toestellen, later naar bed (22.00 uur 
vond ik veel te vroeg voor een kamp) en weer een 
Gelre got Talent Show.” 
 
Turnpakjes in de verkoop 
Het bestuur heeft besloten 
om te stoppen met de 
verkoop van de blauwe 
turnpakjes. Er is te weinig 
vraag naar. Wil je nog een 
blauw turnpakje? Deze zijn 
met 25% korting af te halen 
bij Linda Heitink. Kijk hier voor meer informatie   

We hebben met elkaar afgesproken dat bijvoorbeeld 
tijdens de uitvoering de kinderen wel dezelfde kleding 
dragen. Hierover volgt meer info in een volgende 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 



15 september kampdag  
Omdat de leeftijd van het kamp opgeschroefd is dit 
jaar en hierdoor (of om een andere reden) misschien 
leden ons leuke kamp gemist hebben en omdat het 
gewoon gezellig is om nog een moment in het jaar 
met heel Gelregym bij elkaar te zijn, organiseren wij 
op zaterdag 15 september de Kampdag! Om het 
seizoen knallend te beginnen met elkaar.  Lees meer 
hierover in de bijlage die ook bij deze nieuwsbrief zit. 

Uitbreiding van de lesuren 
Na de zomervakantie willen we ook op de donderdag 
van 16.00 tot 18.00 uur met twee lesuren gaan 
starten. Het is de bedoeling dat we hiermee de volle 
groepen van de maandag en de dinsdag kunnen gaan 
ontlasten.  Mocht je nu een voorkeur hebben voor de 
donderdag? Geef dit dan, voor 30 juni, aan je trainer 
aan. Zodra de groepen opnieuw zijn ingedeeld laten 
we dit aan jullie weten. We gaan ons best doen om 
het voor iedereen zo optimaal mogelijk te maken. Of 
dat helemaal gaat lukken kunnen we niet garanderen. 
 
Regiofinales divisie Gelderland-Oost  
Op 26 mei waren de finales voor de 5e divisie. Evy 
Lubberding heeft hier een mooie 3e plek veroverd. 
Ook de overige meiden hebben het super gedaan. 
 
Op 2 juni warende de finales voor de 6e divisie.  
Kaena van Arkel heeft een 2e plek behaald en Naomie 
Vink een prachtige 1e plek  veroverd. Ook alle andere 
turnsters hebben het erg goed gedaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 3 juni waren de toestelfinales. Op de sprong heeft 
Jara Kemming een 1e plaats veroverd. Isabel Brink 
heeft op de brug een 1e plek behaald en op de balk 
een 2e plek. Op de vloer heeft Noami Vink een mooie 
3e plek behaald. Romy Geertsma heeft een mooie 2e 
plek op de vloer gehaald.                                                

Bij de sprong was er een 1e plek voor Marit 
Surenbroek en een 3e plek voor Teska Vermande. Op 
de brug was Quinty Bosch 1e en waren Marit 
Surenbroek en Anouk Klijnsma 2e. Op de balk was 
Marit Surenbroek 1e en Teska Vermande 2e en Sacha 
Geerdink 3e . Op de vloer was er een 1e plek voor 
Sacha Geerdink en een 2e plek voor Marit 
Surenbroek.  
 
En dan nog alle mooie resultaten van alle andere 
meiden. Goed gedaan allemaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteitenkalender 
15 september kampdag  
3 november uitvoering in Theothorne 
3 december sinterklaas 
21 t/m 25 januari sponsorloop (onder voorbehoud) 
 
Namens bestuur en leiding Gelregym 
 
 


