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We gaan alweer richting de vakantieperiode. Maar voordat we daar stil bij staan, blik ik graag
terug op het afgelopen seizoen.
Een mooi seizoen, waarin er met veel enthousiasme is getraind op de vele locaties in Hengelo.
Voor jong en oud werden de deuren van TurncentrumTwente opengezet.
Naast de ouder- en kindgym, kleutergym, BasicGym, SpaceGym, jongensturnen, Tumble&Jump,
Turnmix, de selectiegroepen, JongTalent en Groove Dance, is er ook TurnFit voor 35+
bijgekomen. Ook hebben we een proefles 60+ gegeven, waarvan we willen kijken of we dit in
de toekomst binnen TurnCentrum Twente gaan opstarten. Daarnaast zijn er twee groepen,
BasicGym en SpaceGym, gestart op een nieuwe locatie aan de Havezatenlaan in Hengelo en is
de Groove Dance uitgebreid met een extra groep.
Veel leden hebben dit seizoen deelgenomen aan diverse activiteiten. Denk aan de Bingo,
filmavond, paaseieren zoeken, spokentocht, kamp, etc. Vele hulptroepen stonden klaar om  dit
in goede banen te leiden en zagen de kinderen weer met vrolijke en blije gezichtjes naar huis
gaan.

Voorwoord

Voorwoord

Op sportief gebied heeft TurnCentrum Twente het ook goed gedaan! We kijken terug op mooie
prestaties van onze turnsters. Zowel op regionaal als op landelijk niveau zijn er turnsters op
het podium beland. Maar ook bij het NK groepsspringen zijn er diverse Nederlandse titels in de
wacht gesleept.
In onze vernieuwde turnhal hebben we dit seizoen vier wedstrijden mogen verzorgen. De
wedstrijdcommissie, trainers en vele enthousiaste vrijwilligers hebben dit mogelijk gemaakt.
Een hele organisatie, maar ook ontzettend gaaf natuurlijk dat de vereniging deze wedstrijden
binnen heeft weten te halen. Op bladzijde 16 geven we je inzicht in wat er allemaal bij de
organisatie komt kijken.
De verbouwing van de kantine vordert. Er ligt een prachtig inrichtingsontwerp en de
werkzaamheden zijn in volle gang. De laatste weken is er gewerkt aan de verbouw van de
keuken en in de komende weken zal er aandacht worden besteed aan de verdere afwerking van
de gehele kantine. Een hele klus nog, maar ik ben trots dat we dit met enthousiaste leden en
vrijwilligers toch maar weten te realiseren.
Nog een paar trainingen te gaan en dan een
welverdiende vakantie.
Ik wens iedereen veel plezier, geniet ervan!
Met vriendelijke groet,
Irene Krooshof-Aanstoot

Deurningerstraat 26B - 7571 BC Oldenzaal - T 0541 532 777
franx@franxhairclub.nl - www.franxhairclub.nl
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Op 25 maart jl. werden in Turnhal Weusthag
de Onderlinge Wedstrijden gehouden. Ruim
170 turners en turnsters namen, verdeeld
over drie wedstrijden, deel. Een erg leuke dag,
waarbij ouders, oma’s en opa’s en andere
belangstellenden drie keer zorgden voor volle

Vrijwilligster Cira van der Sommen
(11 jaar):
“Ik loop mee met de groepjes
met een bordje waar het nummer
van de groep op staat. Dan weten
de kinderen waar het volgende
onderdeel is. Ik vind het erg leuk om
te doen. Ik turn zelf in de C-selectie en
doe wedstrijden in de vijfde divisie.”

tribunes. Op de volgende pagina’s vinden
jullie alle winnaars. Wat vonden de ouders en
kinderen van deze Onderlinge Wedstrijden?
We hebben een paar ouders, kinderen en
vrijwilligers wat vragen gesteld....

Ouders Elise de Kant (7 jaar)
“We vinden het heel
professioneel georganiseerd
en zijn onder de indruk
van de vele vrijwilligers die
hier meehelpen. Het ziet er
allemaal mooi aangekleed
uit, we zijn echt onder de
indruk! Het is de eerste
keer dat we dit meemaken.
En oh ja, we vinden de
begeleiding ook erg lief voor
de kinderen.”

Onderlinge Wedstrijden
Voor de wedstrijd
Wat verwacht je ervan, wat vind je het
spannendst?

Isabella Groenman: “De brug is zo groot, dat
vind ik mooi. Ik vind niks moeilijk.”
Isabel Wooldrik: “Ik was half acht vanmorgen
al wakker, omdat ik het zo spannend vond. De
vloer lijkt me leuk. In Slangenbeek kunnen we
niet zo goed oefenen, want we hebben daar
alleen een lange mat.”

Yasmin Nijenstein: “De grote ringen zijn fijn.
Je durft meer, omdat de matten heel zacht en
groot zijn.”
Bo van de Sar: “Ik wist de oefening van de lange
mat niet meer…en ik ben ook nog wat vergeten.
Ooh!”

Nisanur Karacan: “Ik ben tevreden over de
Chelenne Bosch: “Hol/bol aan de brug en het
ringen.”
golfje vind ik nog moeilijk. Daar zie ik tegen op.”
Jayra van Achteren: “Ringen is mijn lievelingsLenora al Kadar: “Ik vind niet echt iets moeilijk. onderdeel.”
De brug kan ik het beste.”

Esme Landeweer: “Vorig jaar was ik 2e
geworden. Ik hoop dat ik nu eerste word.”

Vrijwilligsters Yvette Middelbos en
Karin Grob: “Wij zitten vandaag achter
de kassa. Onze dochters Lyssa en
Jessica turn(d)en bij de C-selectie. We
werden gevraagd om te komen helpen
en dat doen we natuurlijk graag!”

Jonne van de Grindt: “De ringen geeft zo’n
lekker zweefgevoel.”

Lena Filart: “Ik heb het meeste zin in sprong. De Bo Valkenaar: “Ik vind de muziek tussendoor zo
spreidsprong kan ik heel goed.”
mooi. Vlak bij de luidspreker is het wel hard.”

Dieuwertje Smit: “Mama was in de stress
vanmorgen. Ze was bang dat we niet op
tijd zouden zijn. Ik vond het heel druk in de
kleedkamers.”

Deelnemer Siem Burks (10
jaar): “Ik train bij Edwin. Dit is
mijn derde of vierde keer dat
ik mee doe aan de Onderlinge
Wedstrijden. Ik heb nog nooit
een prijs gewonnen, ik hoop
dat ik dit keer een prijs ga
winnen. Het leukste vind ik de
ringen, lekker zwaaien!”

Rosalie Fluttert: “Ik vind het zo leuk om telkens
op de muziek te lopen.”

Tijdens de wedstrijd

Na de wedstrijd

Hoe is het gegaan? Hoe heb je het ervaren?
Liselotte Oude Luttikhuis: “Het winnaarslied
vond ik het leukste. Ik heb de zilveren medaille
en die wou ik ook graag.”
Roos Pierik: “De trampoline vond ik het leukste
om te doen.”

Hoe gaat het en wat vind je er van?

Hailey Lukynink: “Ik vond alles leuk!”

Ceren Kaymas: “Het gaat beter dan gedacht.
Vooral de ringen ging goed.”

Ivy Bhaggoe: “De oefening op de mat vond ik
het mooiste en het lopen op de muziek.”

Aida Nurkuvic: “De mat ging goed, maar de
trampoline ging beter.”

Selena Tomika: “Vorig jaar heb ik ook
meegedaan, dit jaar ging het beter. Daar ben ik
blij om.”

Wat vonden zij ervan?

Wat vonden zij ervan?

Onderlinge Wedstrijden

PS Siem is dit keer eerste
geworden in zijn categorie!

Deelneemster Maria Alkan (13
jaar): “Ik turn bij de Tumble &
Jump van Leonie en Yvette. Het
leukste onderdeel vind ik de lange
mat. De trampoline vind ik lastig,
daar ben ik het meest zenuwachtig
voor. Stiekem hoop ik op een prijs!”
PS Maria is derde geworden in haar
categorie!
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Winnaars Onderlinge Wedstrijden
Emma Post
BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16
1e plaats

Liselotte oude
Luttikhuis

Jasmijn Heuker of
Hoek

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 16

2e plaats

3e plaats

Winnaars Onderlinge Wedstrijden
Boet Blijlevens

Annemae Gessler

Aniek Zwijnenberg

Jongensturnen
Niveau 13

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 13

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 13

3e plaats

1e plaats

2e plaats

Nine Leuveld

Evi ten Doeschot

Hailey Lukynink

Melissa Merjan

Miley Vonder

Lise de Boer

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 15

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 13

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

1e plaats

2e plaats

3e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

Tess Brinks

Julia Mosman

Leah Quartel

Bregje de Roo

Lily-RoseNijland

Amalia Chukri

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 14

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 15

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 16

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 16

1e plaats

2e plaats

3e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

Tove Timmermans

Emma Schotmeijer

Cato Stevelink

Rana Akin

Geke Senger

Jort Heuvel

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 13

BasicGym
6-7 jr.
Niveau 13

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 16

Tumble & Jump
Niveau 20

Tumble & Jump
Niveau 20

1e plaats

2e plaats

1e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

Linde Jordens

Janne Lode

Mara Frank

Sven van Toor

Vera Senger

Femke ter Haar

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

Tumble & Jump
Niveau 20

Tumble & Jump
Niveau 21

Tumble & Jump
Niveau 21

2e plaats

2e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

2e plaats

Mirthe Govers

Koen Hulsink

Robin Spreuwers

Maria Alkan

Giavana Leushuis

Siem Burks

BasicGym
8-9 jr.
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 15

Jongensturnen
Niveau 15

Tumble & Jump
Niveau 21

Tumble & Jump
Niveau 22

Tumble & Jump
Niveau 22

3e plaats

1e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats

1e plaats

Cyrona van den
Brink

Niek Jannsen

Lucas Zengerink

Colin Pallencaoe

Jongensturnen
Niveau 15

Jongensturnen
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 14

Tumble & Jump
Niveau 22

3e plaats

1e plaats

2e plaats

2e plaats
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Lotte Ligtenberg

Carlijn van
Meerveld

Tumble & Jump
Niveau 22

Space-Gym
Niveau 14

3e plaats

1e plaats

Sam Berkers

Naut Oude Bekke

Thijs Wevers

Annemarel Otte

Amanda Ruano

Bo Valkenaar

Jongensturnen
Niveau 14

Jongensturnen
Niveau 13

Jongensturnen
Niveau 13

Space-Gym
Niveau 14

Space-Gym
Niveau 14

Space-Gym
Niveau 13

3e plaats

1e plaats

2e plaats

2e plaats

3e plaats

1e plaats
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Jonne van de
Griendt
Space-Gym
Niveau 13
2e plaats

Yasmin Nijenstein

Serena Kers

Space-Gym
Niveau 13

Space-Gym
Niveau 12

3e plaats

1e plaats

Bedankt voor jullie stem!
Tijdens de Rabo Clubkas Campagne van
Rabobank Centraal Twente is er maar liefst 223
keer op TurnCentrum Twente gestemd.

Veronie Ziemerink

Janneke Strengers

Amy Thompson

Space-Gym
Niveau 12

Space-Gym
Niveau 12

Space-Gym
Niveau 12

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Madelief Brinkman

Brecht Blijlevens

Meike Vincent

Space-Gym
Niveau 11

Space-Gym
Niveau 11

Space-Gym
Niveau 11

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Vrijwilligers van het jaar
Elk jaar kiest het bestuur van TurnCentrum
Twente een vrijwilliger van het jaar. Dit is een
vrijwilliger die opvalt door de geweldige inzet
voor de vereniging. Dit jaar heeft het bestuur
een heel gezin gekozen om deze eervolle
titel een jaar lang te mogen dragen. Namelijk
de ouders, broer en selectieturnster Nikki
Voogtsgeerd zelf. Moeder Edith is al jaren actief
voor de activiteiten- en wedstrijdcommissie.
Je ziet haar altijd bij alle wedstrijden en
activiteiten. Vader René is heel actief binnen de
accomodatiecommissie, helpt momenteel veel
bij de verbouwing van de kantine (en eerder
van de hal) en is altijd een helpende hand bij
wedstrijden. Evenals broer Dave, die altijd komt
helpen bij de wedstrijden die we organiseren.
Nikki zelf heeft jaren getraind bij de A-selectie.
Nu ze het turnen op een lager pitje heeft gezet,
helpt ze bij de trainingen van de A-selectie en
soms ook bij de C-selectie.

Rabo Clubkas Campagne

Met de Rabo Clubkas Campagne stelt Rabobank
Centraal Twente €125.000,- uit de winst
beschikbaar voor verenigingen en stichtingen
in Borne, Hengelo, Hof van Twente en enkele
omliggende dorpen. Klanten bepalen in dit
geval de bijdrage en niet de bank zelf. Iedere
klant, van 12 jaar en ouder, ontving 3 stemmen
die zij mochten uitbrengen op de deelnemende
clubs die zij een warm hart toedragen. Elke stem
is geld waard, hoe meer stemmen een club
ontving hoe hoger de bijdrage voor de club.
Tijdens de Finaleavond op woensdag 6 juni in
Schouwburg Hengelo werd bekend gemaakt
hoeveel stemmen elke club heeft ontvangen
en welke bijdrage zij hiermee krijgen voor het
realiseren van hun doelen. Edwin Cildavil en
Irene Krooshoop-Aanstoot waren aanwezig
op deze feestelijke avond, met gastspreker
Maarten van der Weijden (olympisch- en
wereldkampioen bij het openwaterzwemmen)
en optredens van een aantal clubs die aan de
Clubkas Campagne mee deden. Het geduld van
Edwin en Irene werd op de proef gesteld, maar
nadat ze genoten hadden van het inspirerende
verhaal van Maarten van der Weijden en
diverse optredens was daar dan ‘eindelijk’
het moment dat ze, tegelijk met alle andere
clubvertegenwoordigers, de envelop met
daarin de cheque mochten openen. Het was
het wachten waard, want TurnCentrum Twente
ontvangt een bijdrage van € 954,44. Super!

Rabo Clubkas campagne

Winnaars Onderlinge Wedstrijden

We willen iedereen die een steentje heeft
bijgedragen, door zelf te stemmen, door
stemmen te ‘winnen’ of door deelname aan de
ludieke demonstratie tijdens Koningsdag hier
heel erg voor bedanken. Bedankt voor jullie
hulp!

Nikki, Edith, René en Dave (niet op de foto) Voogtsgeerd
zijn benoemd tot de vrijwilligers van het jaar!

Een dik verdiende eretitel voor deze super
vrijwilligers. Gefeliciteerd!
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In de vorige Bladgoud hebben we een nieuwe rubriek geintroduceerd: assistent en trainer. Dit keer
zijn het zelfs twee assistenten: Brechje en Juliette, de ‘hulpjes’ van Maron Tilmans.

Brechje en Maron
Assistent-trainer Brechje
Wanneer en hoe werd je gevraagd? In augustus
2013 werd ik voorgesteld als “hulpje” (assistenttrainer) bij de zaterdagochtendles van Iris. Dit
door mijn toenmalige trainsters, Leonie en Yvet.
Hoe lang help je al in de les bij Maron? Uhm, ik
denk nu ongeveer 4 jaar? In ieder geval al een
lange tijd.
Welk oefeningetje kun je goed uitleggen? Vertel
eens wie je daarmee geholpen hebt? Ik denk de
handstand. Ik kan me niet zo iemand bedenken
wie ik daar specifiek mee geholpen heb.
Welk onderdeel vind je zelf het leukst om bij te
staan en waarom? Ik vind het leuk om bij de
trampoline te staan, omdat ik dat zelf ook het
leukst vond om te doen.
Heb je nog een tweede voornaam? Ja, ik heb er
zelfs 3. Ik heet Brechje Johanna Maria.
Op welke school zit je, Brechje? En in welk
schooljaar? Ik zit op het Bataafs Lyceum en zit
nu in 5 gymnasium
Noem twee kinderen die je heel aardig vindt en
vertel wat je met hen hebt meegemaakt?
Uhm, ik vind ze natuurlijk allemaal heel aardig.
Maar als ik er dan echt twee moet kiezen kies
ik Dieuwertje en Vajen, omdat ik het kamp heel
leuk vond met ze.
Wat ga je doen met je haren na je blauwe
fase? Haha, mijn blauwe fase. Ik heb nu al een
aantal dingen geprobeerd, maar ik denk dat ik
het bij blauw houd of weer terug ga naar mijn
natuurlijke haarkleur.
Hoe ziet jouw gezinssituatie er uit? Wij zijn met
zijn vijven thuis. Ik, nog een broertje van 15 die
Justen heet en een zusje van 13 die Veerle heet.
En dan natuurlijk nog mijn ouders.
Welke leuke anekdote zou Maron over jou
vertellen? Ik denk dat een leuke anekdote zou
zijn dat ik wel eens blokkeerde in de salto en
dan een soort duiksprong maakte op de mat.
Wat wil Maron nog bereiken met haar
wedstrijden? Ik denk dat het nog wel cool
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zou zijn om Nederlands
kampioen te worden op
de meerkamp.
Met wie gaat Maron
meestal op vakantie?
Och jee wat een vragen,
om eerlijk te zijn zou ik
het echt niet weten.
Trainer Maron Tilmans
Hoe lang helpt Brechje
jou al? Oeh! Dat doet ze
al een aantal jaren. De
precieze datum weet ik
niet meer, ik dacht sinds
2014. Dan is dit het 4e
jaar!
Op welk onderdeel helpt ze het beste? Brechje
doet het liefst de ‘spring’ toestellen. Met kastjetrampoline-dikke mat leert ze de kinderen altijd
heel goed de landing aan: in één keer stil staan!
Welk onderdeel vindt ze zelf het leukst? Om te
doen? Ringen dacht ik.
Heeft Brechje nog een tweede voornaam?
Ik heb werkelijk geen idee, ik denk het niet.
Op welke school zit Brechje? Brechje gaat naar
het Bataafs Lyceum.
Waarom zijn de meiden gek op haar? Omdat
Brechje heel lief is natuurlijk!

Assistent en trainer
Welke kleuren heeft het haar van Brechje al
gehad? Voornamelijk blauw, maar ook blauw
met paars en paars met grijzig. En natuurlijk
haar eigen haarkleur.
Hoe ziet de gezinssituatie van Brechje er uit?
Vader Hans, moeder Lisette, broertje Justen en
zusje Veerle.
Welke leuke anekdote zou Brechje over jou
vertellen? Brechje stuurde mij laatst een foto

van de les (ik was er niet). Ik verwarde Cato met
Kiki (haar zus, die ook bij mij op de les zat maar
er al een tijd lang af is).
Jij doet zelf ook nog aan wedstrijden. Welk
toestel is je favoriet? Brug.
Met wie ga je meestal op vakantie? Ik maak
meestal een aantal reisjes per jaar en vaak is dat
met Leonie en Yvet.

Juliette en Maron
Assistent-trainer Juliette
Op welke school zit je? Welke klas en richting?
Ik zit op het ROC van Twente en ik doe de
opleiding Marketing, Communicatie en
evenementen.

Is Juliette ergens
bang voor? Hoe
weet je dat? Ik denk
spinnen, maar dat
is een gokje.

Ben je ergens bang voor? Ik ben bang voor
spinnen.

Wat is het
lievelingseten van
Juliette? Oké ik
heb een beetje
vals gespeeld..
maar mango en
witlof ham en kaas
(volgens/met dank
aan de moeder van
Juliette).

Wat kun je het beste met turnen, op welk
toestel? Ik denk de losse radslag op vloer.
Waar ga je naar toe op vakantie deze zomer?
Ik ga op zeilkamp
Wie is jouw beste vriendin? Sharona
Wat is het lievelingseten van Maron? Sushi
Wat draagt zij voor schoenen naar haar werk?
Sneakers of hakken? Sneakers
Hoe laat gaat Maron gemiddeld naar bed?
Tegen 10 uur, misschien wat later.

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Op welk onderdeel
is ze het meest trots, dus wat kan ze goed?
Losse radslag.
Naar welk land gaat Juliette op vakantie?
Juliette gaat op zeilkamp, in Nederland.

Wie is haar beste vriendin? Romy en Sharona.
Wat drinkt zij tijdens een feestje? En wat voor
soort feestjes houdt ze van? Ze drinkt wijn. Ik
Wat draag jij voor schoenen naar je werk?
denk dat ze het meeste van verjaardagen houdt. Meestal schoenen met hakken.
Wat zou ze nog heel graag willen doen/beleven/ Hoe laat ga je gemiddeld naar bed? Ik probeer
kopen? Bungeejumpen, want ze heeft al een
rond 23:00 naar bed te gaan.
keer parachute gesprongen. Ik denk dat dit er
ook wel bij kan.  
Wat drink jij tijdens een feestje? Witte wijn...
Welke serie volgt Maron momenteel?
“Riverdale”, of “The 100” misschien?
Trainer Maron Tilmans over Juliette
Op welke school zit Juliette? ROC van Twente in
Hengelo.

Wat zou je nog heel graag willen doen/beleven/
kopen? Kopen? Een huis. Doen? Veel reisjes
maken.
Welke serie volg je momenteel? Toevallig ben
ik net klaar met een aantal series, ik denk dat ik
aan ‘13 reasons why’ seizoen 2 ga beginnen.
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De lessen van TurnCentrum Twente steken goed in elkaar: Volwaardige en plezierige lessen zonder
diploma.
Steeds vaker wordt het ‘Beweegdiploma’
aangeboden als een ‘must’ voor kleuters. Nijntje
en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie (KNGU) hebben een beweegprogramma
voor kinderen tussen de 2-6 jaar ontwikkeld.
Met dit beweegprogramma leren kinderen
spelenderwijs in ongeveer 20 lessen de
basisvormen van bewegen. Als beloning krijgen
ze het Nijntje Beweegdiploma waarop staat
wat ze geleerd hebben. TurnCentrum Twente
geeft ook lessen aan jonge kinderen, maar we
hangen er geen (prijs)kaartje aan. Wij geven
niet het Beweegdiploma, maar zijn wel de juiste
aanbieder voor een goede, kwalitatieve en
volwaardige gymles.
Bij onze ‘Ouder Kind-gym’ (2-4 jaar) lessen
beginnen wij met het oefenen van diverse
bewegingen voor jonge kinderen. De grootste
motorische ontwikkeling vindt in de eerste
levensjaren plaats. Als je van heel jongs af aan
veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je
lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de
belangrijkste spiergroepen. Op een heel speelse
wijze laten we de kinderen via toestellen,
wandrek, matten, touwen en ander klein
materiaal kennis maken met:
•
•
•
•
•
•
•

AUTOBELETTERINGGEVELBELETTERING
GEVELBELETTERINGBEDRIJFSKLEDING
BEDRIJFSKLEDING FULLFULL
COLOUR
AUTOBELETTERING
COLOUR

BEURZEN
BEURZEN

BEWEGWIJZERING
BEWEGWIJZERING

AWAYS
GIVEGIVE
AWAYS

VLAGGEN
VLAGGEN

PROJECTEN
PROJECTEN

3D LETTERS
3D LETTERS

DavidRicardostraat
Ricardostraat9-5
9-5- -Hengelo
Hengelo- -074-3574993
074-3574993- -info@we-do-sign.nl
info@we-do-sign.nl- -www.we-do-sign.nl
www.we-do-sign.nl
David

Rollen (voorover, achterover, om lengte-as)
Zwaaien en hangen
Springen (verspringen, dieptespringen)
Klimmen
Gooien, schoppen en vangen
Evenwicht
Rennen (wenden en keren)

Kinderen van 2-4 jaar leren hierbij ook allerlei
begrippen, zoals over, op, achter, omheen en
onder. Heel essentieel voor de ontwikkeling!
Een kind is van nature beweeglijk en wil graag
de wereld ontdekken. Hij doet dat door te
doen en te spelen. Het liefst in zijn eigen
fantasiewereldje. In onze lessen werken we
met ‘Apiepapie’. Apiepapie is het aapje van
juf Barbara en als hij vraagt wie er al op een
been kan staan?, reageren de kinderen sneller
en enthousiaster dan wanneer het gewoon
wordt gevraagd. Met spelletjes en een liedje
komt bij onze Ouder Kind-gym ook de sociale
ontwikkeling aan bod. Samen spelen en zingen
is heel belangrijk. Kinderen leren dat je rekening
met elkaar moet houden en dat samen iets
doen, plezier oplevert.
In onze kleuterlessen (leeftijd 4-6 jaar)
vervolgen we deze lesopzet. Iedere week
worden verschillende onderdelen van bewegen
aangeboden. Er zijn veel mogelijkheden om met
je lichaam bezig te zijn en dat maakt turnen
ook zo’n leuke sport! De variatie in toestellen is
groot en de oefeningen zijn erg uitdagend. De
kinderen van juf Amy staan altijd te trappelen
van ongeduld om aan de les te beginnen. En zij
kunnen het al heel goed!

Peuters en Kleuters

Beweegdiploma vs Peuters en kleuters

De lessen die wij geven, bezitten standaard
alle elementen voor een goede motorische
ontwikkeling. Goed leren bewegen leert
een kind door te doen. Dus door lekker veel
te klimmen, rennen en springen. Elke dag
weer. Thuis, op school en natuurlijk ook bij
TurnCentrum Twente!

Goed leren bewegen leert een kind door te doen. Dus door lekker
veel te klimmen, rennen en springen. Elke dag weer.
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Achter de schermen

Achter de schermen bij TCT
TurnCentrum Twente organiseert jaarlijks vele activiteiten, waaronder de filmavond, de turninstuif,
de Onderlinge Wedstrijden, de speurtocht, de Weustdag, de vossenjacht, de spokentocht, het
recreatiekamp, het selectiekamp en nog veel andere activiteiten! Maar…., wat komt er eigenlijk
allemaal bij kijken om dit te organiseren? Wij geven je graag een kijkje achter de schermen!
Bij TurnCentrum Twente zijn verschillende
commissies actief. In dit artikel lichten we er
een paar uit. Dat zijn de activiteitencommissie,
wedstrijdcommissie en kampcommissie. Zij
houden zich door het seizoen heen bezig met
de organisatie van de vele activiteiten en
wedstrijden.  
De activiteitencommissie
De activiteitencommissie van TurnCentrum
Twente bedenkt en organiseert de activiteiten.
Zij proberen zo veel mogelijk te variëren, maar
sommige activiteiten zijn gewoon te leuk om
niet elk seizoen te organiseren!
Wat is er allemaal voor nodig?
Het begint met een commissievergadering.
De eerste vergadering van het seizoen wordt
er gebrainstormd en wordt een planning
gemaakt van de diverse activiteiten voor het
hele jaar. De activiteitencommissie bestaat
uit zeven leden. Dit zijn: Carlien Versteeg,
Kristy Stijnenbosch, Edith Voogtsgeerd, Judith
Witbreuk, Jozé Rouwen, Wendy Sanders en
Karin Brinkman. Maar zij kunnen het niet alleen.
Na de eerste vergadering gaan zij op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie.
Samen met de vrijwilligers zorgen zij ervoor
dat het activiteit verder vorm krijgt en worden
uitnodigingsbriefjes gemaakt. Deze worden
door de trainers bij de lessen uitgedeeld.
Belangrijk is ook de catering, want tijdens onze
activiteiten zorgen we altijd voor wat lekkers en
wat te drinken voor de kinderen.  

Dan komt natuurlijk het belangrijkste: de dag
zelf! We richten ons even tot de filmavond.
Zo’n anderhalf uur van tevoren wordt gestart
met het omtoveren van een lege zaal tot een
bioscoop! Alle stoelen worden klaargezet en
het bioscoopscherm wordt opgehangen. In de
pauze is er iets lekkers te drinken en eten en
daarvoor moet de verkooptafel met ranja en
versnaperingen worden klaargezet. De films
worden uitgezocht en dan kan het beginnen en
stromen de vele kinderen binnen! Na afloop
moet dan alles natuurlijk ook weer opgeruimd
worden!
De filmavond is maar één activiteit van de velen,
maar dan krijgen jullie een beetje een idee wat
er zoal bij komt kijken. Turncentrum organiseert
naast activiteiten ook wedstrijden. Dit zijn
zowel KNGU wedstrijden als ook onze eigen
Onderlinge Wedstrijden.
De wedstrijdcommissie
De KNGU wedstrijden worden vanuit de
wedstrijdcommissie georganiseerd. De
Onderlinge Wedstrijden worden door twee
trainers, samen met de wedstrijdcommissie,
georganiseerd.
Wat is er allemaal voor nodig?
Ook hier begint het met een vergadering!
De organiserende trainers en de wedstrijdcommissie gaan eerst met elkaar om tafel om
af te stemmen, wie wat gaat doen en wat er
allemaal gebeuren moet. Hieronder een korte

Wist je dat …
… TurnCentrum Twente meer dan 12 activiteiten per jaar organiseert?
… Dit neerkomt op bijna elke maand 1 activiteit?
… Er meer dan 100 vrijwilligers helpen bij alle activiteiten bij elkaar?
… Wij al deze vrijwilligers erg dankbaar zijn!
… De Onderlinge Wedstrijden elk jaar gehouden worden voor al onze recreatieleden?
… Er dit jaar 155 kinderen meededen aan de wedstrijden?
… De filmavond dit jaar druk bezocht was? Namelijk 115 kinderen!
… Er in totaal 44 kinderen meegingen op het recreatiekamp dit jaar?
… Er in totaal 50 kinderen meegingen op het selectiekamp?
… Wij ook altijd op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers?
… Je altijd contact kan zoeken als je het leuk vindt om te helpen?
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Achter de schermen bij TCT

Activiteiten (op deze foto paaseieren zoeken)

Wedstrijden

opsomming wat er allemaal moet gebeuren
voor de Onderlinge Wedstrijden:
• De uitnodigingsbrief moet verstuurd
worden
• Aanmeldingen moeten geregistreerd
worden
• De wedstrijdplanning moet gemaakt
worden
• De informatiebrief (incl. wedstrijdindeling)
moet worden opgesteld en verdeeld
• De toestellen moeten opgezet worden
• Er moet catering geregeld worden voor de
dag
• De infostand/entree moet worden
klaargezet
• Er moet bemanning worden geregeld voor
de infostand/entree
• De presentjes moeten uitgezocht en besteld
worden
• De accommodatiecommissie moet gevraagd
worden om te ondersteunen met de
toestellen
• Er moeten vrijwilligers gevraagd worden om
te helpen met de wedstrijden
• Er moeten juryleden gezocht worden
• De diploma’s moeten gedrukt worden
• De wedstrijdtafel moet bemand worden
• Een fotograaf voor foto’s moet geregeld
worden
• De medailles moeten besteld worden
• De aankleding van de hal
Kortom een hele lijst! Maar op de dag zelf
is het natuurlijk belangrijk dat alles goed
verloopt. De kinderen moeten op tijd zijn, de
kleedkamerindeling moet gemaakt worden
en de turners moeten op tijd begeleid
worden om klaar te staan voor de opmars. De
opmars is de start van de wedstrijd en daarna
kunnen de kinderen hun wedstrijd turnen.
Belangrijke rol is hier ook weggelegd voor de
accommodatiecommissie. Zij zorgen ervoor dat
de toestellen op de juiste plek staan en dat er

Organisatie kamp

tussendoor omgebouwd wordt, mocht dit nodig
zijn. Zeker bij de landelijke wedstrijden van
de KNGU is het belangrijk dat dit snel en goed
gebeurd. Na afloop van de wedstrijden moet
natuurlijk ook alles weer worden opgeruimd
en de hal weer naar haar oorspronkelijke staat
teruggebouwd worden.
Kampcommissie
TurnCentrum Twente organiseert voor zowel de
recreatielessen als de selectielessen een kamp!
Voor de selectieturnsters 1x per twee jaar en
voor de recreatieve turnsters proberen we ieder
jaar een kamp te organiseren.
Wat is er allemaal voor nodig?
Laten we beginnen met de organisatie. Hiervoor
rouleren ieder jaar de trainers. Zodra dat
bekend is, wordt er een datum geprikt! Het
kamp vindt eigenlijk altijd plaats van vrijdag t/m
zondag, in de lente. Het moet natuurlijk wel
lekker weer zijn!
• De uitnodigingen moeten verstuurd worden
• De aanmeldingsochtend moet
georganiseerd worden
• De locatie moet gehuurd worden
• Heel belangrijk: er moet een thema bedacht
worden!
• De boodschappen moeten gedaan worden
• De meeneemlijst moet gemaakt worden en
verstuurd worden
• De spelletjes voor het kamp moeten
bedacht worden
Zoals je leest komt er best veel kijken bij het
organiseren van de activiteiten en wedstrijden,
maar het is ook erg gezellig om met elkaar mee
bezig te zijn. Lijkt het je leuk om ook een keer
te helpen, of misschien wel lid te worden van
één van de commissies. Laat het ons weten!
We zijn altijd op zoek naar versterking van de
commissies en hulp bij de activiteiten.
Mail naar edwin.cildavil@tctwente.com
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fashion for the eye...

We zijn als Bladgoud redactie erg blij met onze vaste adverteerders. Reden om eens nader kennis
te maken met een van hen. Dit keer met Erwin Veenstra, directeur van Ophof voor oog en oor. Al
lange tijd een trouwe adverteerder van Bladgoud!
In 1980 startte Chris Ophof zijn eigen
optiekwinkel in het centrum van Hengelo aan de
Enschedesestraat 27. In 1990 is de winkel flink
uitgebreid en werd Ophof naast opticien ook
audicien. ‘Ophof Optiek’ wordt ‘Ophof Opticiens
en Audiciens’, en nog later werd het ‘Ophof
voor Oog en Oor’. Sinds medio 2012 is Erwin
Veenstra de directeur. Erwin werkte al in 1993
bij Ophof als leerling-opticien en is inmiddels
volledig opgeleid als opticien én audicien.
Naast directeur van Ophof is Erwin ook de
vader van Anne en Luc. Anne turnt al jaren in de
A-selectie van TCT.

Enschedesestraat 27 Hengelo • Tel.: 074 - 291 08 00 • ophofvooroogenoor.nl

Erwin: “Sporten en goed kunnen zien is een
belangrijke combinatie. Zeker bij turnen is het
belangrijk om goed te kunnen zien, om jezelf
goed te kunnen positioneren en de juiste
bewegingen te kunnen maken. Een tip voor
turnsters die een bril of lenzen nodig hebben?

Nachtlenzen! Deze doe je ‘s nachts in en dan
hoef je overdag geen bril of lenzen meer te
dragen. Bij turnen kan een bril soms minder fijn
zijn en met lenzen kan er ook irritatie ontstaan
doordat er bijvoorbeeld magnesium in je oog
komt. Daar heb je met nachtlenzen geen last
meer van! Anne heeft ze overigens ook.
Nachtlenzen zijn echter niet voor iedereen
geschikt. We kunnen dit eenvoudig meten
tijdens een oogmeting bij ons in de winkel. Kom
gerust een keer langs. Er gaat niets boven goed
kunnen zien, lekker vrij kunnen bewegen en
gezondheid!”
Ophof voor Oog en Oor
Enschedesestraat 27
Hengelo
T 074 291 08 00
www.ophofvooroogenoor.nl

“Een goede tip voor turnsters? Probeer eens nachtlenzen!”

Ophof voor oog en oor

Van onze adverteerder

Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl
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Recreatiekamp
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Disneykamp 2018

Een heel weekend buiten

De organisatoren en hulpleiding stonden,
vrijdag 11 mei om 19.00 uur klaar, op het plein
bij Scouting John F. Kennedy in Almelo om
de recreatieleden van TurnCentrum Twente
te ontvangen. En al snel kwamen de eerste
kinderen aan. Sommige met een tas vol spullen,
alsof ze drie weken op vakantie gingen. Het
afscheid was voor de ouders soms nog lastiger
dan voor de jongens en meisjes. Die hadden er
vooral hééél veel zin in.
Voor de eerste activiteiten werd de groep
kinderen in drieën verdeeld:
1. T-shirt versieren met textielstiften
2. Kennismakingsspelen op de deel
3. Buitenspel in het bos
De sfeer zat er gelijk goed in. Iedereen deed
enthousiast mee. Zo hoort het! Samen maak je
het gezellig op kamp. En iedereen hoort erbij!

marshmallows smaakten werelds en al starende
in het vuur werden de jongsten wat moe. De
tweede nacht sliep iedereen veel beter. Hoe zou
Na een rumoerige nacht werden de slaapspullen dat toch komen?
op een grote stapel gelegd en de tafels gedekt
voor het ontbijt. Na de ochtendgymnastiek
Op zondag was er na het inpakken van de tassen
werd er samen brood gegeten en melk
tijd voor vrij spelen. Verstoppertje, hockey, hut
gedronken en natuurlijk daarna ook alle spullen bouwen, kleuren, stoepkrijt en moppen tappen,
weer afgewassen. Toen dat klaar was, was
maar ook bakkenspel en boskwartet. Na een
het tijd voor diverse spellen in het bos. Een
kom soep en een boterham is het dan al snel
broodje knakworst aten we lekker buiten. Wat
14.00 uur. Waar blijft de tijd? Waarom gaat het
hebben we geluk gehad met het weer! Na het
kamp toch zo snel voorbij? We moeten allemaal
avondeten en de quiz, waarbij vier groepen met weer een heel jaar wachten tot het volgende
elkaar de strijd aangingen, ging het kampvuur
kamp. Maar er volgen eerst nog meer leuke
aan. Altijd een hoogtepunt tijdens kamp. De
activiteiten…Tot gauw!

Uitspraken kinderen tijdens Disneykamp 2018
Siem: “Het is mijn derde kamp, ik heb er weer heel veel zin in.”
Boet: “We mogen vaak vrij spelen, dan gaan we in het bos.”
Gijs: “Dit is mijn eerste keer. Ik moet zonder kussen slapen, maar dat vind ik niet erg.”
Noud: “Ik vind het leuk dat we dezelfde dingen doen als vorig jaar.”
Lily-Rose: “Ik vind het hier zo leuk, omdat je veel kunt spelen.”
Romy: “Je bent de hele tijd samen, dat is leuk.”
Jayra: “He hallo meisje, heb jij ook een stem?”
Boet: “Voor het slapen gaan is het hééél gezellig. Vooral het schijnspel is gaaf.”
Naut: “Ik heb het zo warm dat ik geen slaapzak nodig heb.”
Noud: “(tijdens de quiz) Mannenonderdeel bij turnen? Uh... speerwerpen!”
Teun: “Ik ruik muggenspray.” (Hij rook tijdens de bobslee de scheerzeep)
Rianka: “We doen luchtyoga, vlak voor het slapen gaan.”
Pepijn: “Dat verhaal van die geest, dat is toch niet echt?”
Koen: “Zij heeft dezelfde tandpasta als ik. Echt waar!!! Ik heb die ook!!!”
Kayden: “Er zitten hier twee gaten in de trap, ik denk dat er muizen zijn geweest vannacht.”
Vajen: “Ik vind kamp heel leuk, ik wil niet naar huis.”
Gijs: “Ik wil naar papa.”
Emma S: “Ik vind samen eten aan de tafels het leukst.”
Kayden: “Ik ga alleen naar huis omdat het moederdag is. Anders had ik hier voor altijd willen
blijven.”
Bo: “Ik wil volgend jaar weer!!”
Emma S: “Er zitten hier spinnen in de slaapzaal, maar ik ben niet bang.”
Siem: “Hun groep speelde vals! Wij hebben eerlijk alle kaarten gevonden.”
Koen: “Ik heb vier boterhammen gegeten, allemaal met jam.”
Feline: “Ik hou van Disney.“
Ebby: “Bruin brood is gezonder dan wit brood.”
Romy: “Er zit een rups op mijn mouw. Kijk!”
Boet: “Mijn moeder heeft mijn pyjama vergeten.. En ook mijn jas, maar die heb ik toch nooit
aan.”
Ravi: “We hebben een hut gemaakt. Heel cool. We gaan hem nog waterdicht maken.”
Charissa: “Oh wat een lekkere kip. Ik had heel veel honger.”
Gijs: “Ik ben gek op tomaatjes.”
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Tijdens de feestelijkheden in het centrum
van Hengelo heeft TurnCentrum Twente een
demonstratie verzorgd. Vele turnsters waren
aanwezig, in opperbeste stemming, want het
was immers Koningsdag. Dus wedstrijdpakje
aan, haren in model en niet te vergeten een
vrolijk gezicht. We stonden dit jaar voor de
HEMA, een plek met veel toestroom. In blokken
hebben we demonstraties verzorgd. De jongsten
soms nog wat zenuwachtig, maar samen met
de oudere turnsters heeft TurnCentrum Twente
deze dag een mooi visitekaartje afgegeven.

Boet Blijlevens: “Het Turnkamp was dit jaar erg
gezellig. We hebben leuke spelletjes gedaan en
veel activiteiten. Elk jaar is er een thema. Dit
jaar was dat Disney en met dat thema hebben
we ook erg leuke spelletjes gedaan, zoals ‘wie
ben ik’ met Disney figuren. Er was een erg
groot bos waar we heel veel plezier hebben
gehad. We hebben ook met een aantal jongens
een hut gemaakt die er erg mooi uitzag. Eén
avond gingen we ook een kampvuur maken en
marshmallows roosteren. Toen we daar mee
klaar waren gingen de kleintjes slapen en de
rest bleef om te luisteren naar een spookverhaal
over J.F Kennedy en dat was erg spannend. In
de avond als we gingen slapen waren de kleine
meisjes boven in stapelbedden aan het slapen
en de rest sliep beneden. In het begin gingen
we nog even kletsen en daarna slapen. Op kamp
bleven we drie dagen dus twee nachten. Elke
ochtend deden we ochtendgym met muziek.
Voor de rest hebben we vooral gespeeld, buiten
en binnen, en wedstrijdjes gedaan en een
aantal grapjes uitgehaald natuurlijk. Er zijn ook
genoeg begeleiders die kinderen helpen als ze
bijvoorbeeld pijn of heimwee hebben. Ik vond
kamp dit jaar super leuk. Dus als ik volgend jaar
kan zal ik zeker meegaan”.
Groetjes Boet Blijlevens.
Boet en de rest van de huttenbouwers (Boet
helemaal links op de foto

Demonstratie Koningsdag
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Demonstratie Koningsdag

Lotte
Lotte en Nienke Snuverink waren er ook.
Beide trainen ze bij Ammelie in de C-selectie.
Nienke, 10 jaar, turnt al wat langer en heeft
ook al eerder demonstraties gegeven. Voor
Lotte, 7 jaar, was het de eerste keer. ’s Morgens
vroeg uitslapen was er niet bij, want met een
demonstratie in het vooruitzicht waren ze
al vroeg wakker. Niet eens van de spanning,
maar voornamelijk omdat ze niet meer konden
wachten. Eenmaal in de stad zagen ze al snel
andere turnsters en werd er gezellig gekletst.
Trotse Papa en Mama langs de kant en de eerste
demonstratie kon beginnen. De kop was er af!
Nienke: ‘Ik wil wel bij elke groep meedoen!’.
Nienke
Lotte: ‘Wanneer mag ik weer?’. Om tussen de
demonstraties een rondje met Papa en Mama
door de stad te lopen was eigenlijk geen geduld.
Het was veel te gezellig samen met de trainers
en turnsters en niet te vergeten de lekkere
versnaperingen in de tas speelde natuurlijk ook
een rol. Nienke en Lotte hebben een super dag
gehad!

Koningsdag

Recreatiekamp

Disneykamp 2018
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Op zondag 10 juni jl., een prachtige zonnige dag,
vond de Weustdag plaats. TurnCentrum Twente
deed dit jaar mee met de festiviteiten en heeft
een demonstratie verzorgd bij de eigen hal.
De kinderen die een bezoek brachten, konden

Rebus

apenkooien in de hal en er waren diverse
spelletjes te doen buiten, rond de hal. De
klanken van muziekvereniging Armonia klonken
prachtig op de achtergrond. Kortom, een
gezellige en sportieve dag voor alle aanwezigen!

Hierbij de nieuwe Turn Rebus. Puzzelen
maar... Weet je de oplossing? Stuur deze naar
communicatie@tctwente.com en wie weet win
jij een prijs! Succes!
We hebben veel antwoorden op de rebus uit
de vorige Bladgoud binnen gekregen. Uit deze

24

Puzzelpagina

Activiteiten

Weustdag

inzendingen hebben we een winnaar geloot.
Bregje de Ro, jij hebt een mooie TCT rugzak
gewonnen! Gefeliciteerd en veel plezier ermee.
De oplossing van rebus 17-2 is: Turnen betekent
heel veel oefenen.
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Céline van Gerner is in 1994 geboren in
Emmeloord. Daar is ze dan ooit begonnen
als meisje met turnen. Vervolgens maakte zij
de overstap naar het Turncentrum Sportstad
Heerenveen. Een van haar eerste grotere
successen behaalde ze in 2008, toen ze mee
deed aan de teamwedstrijd op het EK junioren
in het Franse Clermont Ferrand. Ze werd
hier derde. Een jaar later werd Van Gerner
Nederlands kampioen bij de junioren. Op
het WK Rotterdam in 2010 werd ze 19e in de
meerkampfinale. In 2011 bereikte ze de 17e
plaats in meerkampfinale op het WK in Tokio.
Ook werd ze in 2011 Nederlands kampioen
meerkamp, vloer en brug.

In de finale werd ze heel knap 12e. Hiermee
was ze de beste Nederlandse turnster ooit in
de individuele meerkamp op de Olympische
Spelen. In 2016 plaatste Van Gerner zich
wederom voor de Olympische Spelen.
Nederland kon een heel team afvaardigen
naar Rio de Janeiro, met Van Gerner, Lieke
Wevers, Sanne Wevers, Vera van Pol en Eythora
Thorsdottir. Het team, met ‘Orange Elegance’ als
bijnaam, schreef Nederlandse turngeschiedenis
door de teamfinale te halen en daarin zevende
te worden.

Ze kwam terug van de Olympische Spelen
met een achillespeesblessure. Ze bleef daarna
een tijdje onder de radar om zich te bezinnen
op haar sportieve toekomst. Na een jaar
Van Gerner kwam in het nieuws door een kort
rust, maakte ze in 2017 een doorstart in haar
geding dat ze had aangespannen tegen de
KNGU in verband met de keuze van de turnbond carrière. En met succes, want in juni 2018 won
ze een zilveren medaille in de finale op brug en
voor Wyomi Masela als deelnemer aan de
een gouden op balk tijdens de World Challenge
Olympische Spelen 2012. Van Gerner won dit
Cup in Slovenië!
kort geding, behaalde vervolgens goud op de
wereldbekerwedstrijden in Maribor (balk, brug)
Deelname aan de Olympische Spelen is een
en Gent (brug) en werd alsnog aangewezen
magische ervaring. Céline wil het heel graag nog
voor deelname aan de Olympische Spelen in
één keer meemaken. Over twee jaar in Tokio.
Londen. Enkele dagen later pakte ze net als in
Zo ver is ze wel in haar hoofd, maar uiteindelijk
2011 de Nederlandse titel op de meerkamp.
bepaalt haar lichaam of het tot een derde
magisch moment komt voor de turnster uit
Tijdens de Olympische Spelen van 2012
Emmeloord. Ze zou dan de eerste Nederlandse
in Londen kwalificeerde ze zich voor de
meerkampfinale. Zij was de eerste Nederlandse turnster zijn die aan drie Olympische Spelen
heeft deelgenomen. Dat zou echt mooi zijn!
turnster die de finale haalde na Elvira Becks.

Overzicht recreatielessen 2018-2019
Dag		

Locatie			

Tijd			

Hoofdtrainer		

J/M

Ouder-kindgym (2-4 jaar)
Woensdag
Weusthag
Woensdag
Weusthag

09.00-09.45u
09.45-10.30u

Barbara vd Woning
Barbara vd Woning

J/M
J/M

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

15:30-16:30u
10.00-11.00u

Amy Harink
Amy Harink

J/M
J/M

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dinsdag
Slangenbeek
Donderdag
Mussenstraat
Donderdag
Slangenbeek
Vrijdag
Mussenstraat
Vrijdag
Weusthag
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Havezatenlaan
Zaterdag
J. vd Heijdenstraat

15.30-17.00u
15.30-17.00u
16.00-17.30u
16.30-18.00u
15:30-17:00u
09.30-11.00u
09.00-10.30u
09.30-11.00u

Barbara vd Woning
Jan Mulder
Fabiënne Smeets
Fabiënne Smeets
Edwin Cildavil
Iris van der Werf
Pien Meijs
Maron Tilmans

M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Donderdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Havezatenlaan
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
J. vd Heijdenstraat

16.00-17.30u
09.30-11.00u
10.30-12.00u
11.00-12.30u
11.00-12.30u

Amy Harink
Leonie Kroeze
Pien Meijs
Iris van der Werf
Maron Tilmans

M
M
M
M
M

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Vrijdag
Weusthag
Zaterdag
Slangenbeek

17.00-18.30u
11.00-12.30u

Edwin Cildavil
Leonie Kroeze

J/M
J/M

Turnmix 16+
Vrijdag

Weusthag

20.00-22.00u

Nathalie Kreuger

D/H

Turn Fit 35+
Woensdag

Weusthag

10.30-11.30u

Barbara vd Woning

D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

18.00-19.30u
11.00-12.30u

Fabiënne Smeets
Amy Harink

J
J

Groove Dance (6-8 en 9-14 jaar)
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek

16.00-17.00u
17.00-18.00u

Lotte Leppers
Lotte Leppers

6-8 jaar
9-14 jaar

Lesrooster

Topturnster in beeld

Céline van Gerner

Tijden en lessen onder voorbehoud.
Voor verdere informatie kunt u bellen: Kristy Stijnenbosch  074-2506501
Ook kunt u terecht op onze website www.tctwente.com
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BLOEDCIRCULATIE
PRESTATIES
SPORTEN
SPIEREN
STIMULEERT EN VERBETERT DE

VERHOOGT EN VERBETERT FYSIEKE

GESCHIKT VOOR ALLE

SNELLER HERSTEL VAN

INNOVATIVE

Meer informatie of direct bestellen

www.scalaeurope.nl

