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Met veel genoegen feliciteer ik TurnCentrum Twente met het 12,5 jarig jubileum. Zoals de naam
al zegt is TCT niet alleen een Hengelose vereniging, maar een toonaangevende turnvereniging
in de regio. De leden komen uit heel Twente en turnen mee in de hoogste divisies. Met succes,
regelmatig nemen de jongens en meisjes medailles mee naar huis.
Turnen kost veel oefening en doorzettingsvermogen. Of je nu aan wedstrijden mee doet of op
recreatief niveau turnt. Het is ook geen makkelijke sport. Kracht, flexibiliteit, snelheid, coördinatie,
balans en elegantie zijn allemaal belangrijk bij het turnen van een oefening. Afgelopen zomer heb
ik met veel bewondering gekeken naar één van de boegbeelden van de Nederlandse turnsport:
Epke Zonderland. Geweldig wat hij presteerde tijdens de Olympische Spelen in Londen, een op en
top sportman.
Of onder de jonge lichting turnsters en turners van TCT een
toekomstig Olympisch Kampioen zit weet ik niet. Wel is de ambitie
bij de vereniging groot en wordt er veel getraind om een zo hoog
mogelijk niveau in de turnsport te bereiken. Een goede sfeer en
plezier in de sport staan daarbij voorop.  

Voorwoord

Voorwoord

Ik wens u allen nog veel sportief succes toe de komende jaren.
En natuurlijk twee fantastische jubileumvoorstellingen in het
Rabotheater op zaterdag 19 januari!
De burgemeester van Hengelo,
Sander W.J.G. Schelberg

Namens de redactie:
Wij willen iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om van het jubileum een succes te maken
hartelijk bedanken!
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Zoals jullie weten bestaat TurnCentrum Twente op 7 januari 2013 12,5 jaar.
Op 19 januari 2013 wordt dit groots gevierd met een uitvoering in het Rabotheater. Om dit in
goede banen te leiden is er een commissie, de jubileumcommissie, opgericht. Deze commissie
bestaat uit Mecida Cildavil, Kristy Hoogeboom, Jan van Goor, Wim Nijhuis, Rudy Eisinger, Rudi
Witbreuk, Erwin ter Huurne en Renate ter Huurne. Ook Wilma ’t Hooft heeft veel voor deze
commissie betekend.
Vanaf begin vorig jaar vergadert de commissie elke maand om alle details door te spreken. Nu de
uitvoering dichterbij komt, komen we wat vaker bij elkaar. Een grote uitdaging lag in het bedenken
van een thema voor het jubileum, voor de uitvoering. Veel ideeën en gedachten zijn gedeeld en
uiteindelijk is gekozen voor dreamzzzzz. Dit komt eigenlijk omdat een turnvereniging zoals TCT nu
is, een droom van onze Jan Mulder is geweest. En zo heeft iedereen zijn eigen dromen. Dit gaan
we proberen uit te beelden op het podium.
Net zoals de andere leden van de commissie
heb ik mijn eigen takenpakket, ik leid de
kaartverkoop in goede banen. Dit kan ik
natuurlijk niet alleen en daarom heb ik een
aantal moeders gevraagd om mij te helpen.
Ondertussen zijn er drie verkoopmomenten
geweest, in de Weusthaghal en de
Slangenbeek. Deze verkoopmomenten
werd ik geholpen door twee moeders, Edith
Voogtsgeerd (moeder van Nikki, A-selectie)
en Janine Kalkhaar (moeder van Jolien,
B-selectie). Samen met Astrid Vermeer
(moeder van Lauri , B-selectie) hebben we
twee lange avonden besteed aan het indelen van de zaal. Een tijdrovende klus. Het merendeel van
de bestelde kaarten is ondertussen opgehaald tijdens de twee afhaaldagen. Op 14 december was,
in de Weusthaghal, nog een extra mogelijkheid
om de bestelde kaarten af te halen. Tevens was
het mogelijk om via de website www.tctwente.
com kaarten te bestellen.
Met heel veel plezier zetten wij, de
jubileumcommissie, ons in om er een
onvergetelijke dag van te maken. De
deelnemers zijn al druk aan het oefenen met
hun trainer en trainsters. Ook de mensen die
zijn benaderd om de jubileumcommissie te
ondersteunen en de mensen  die spontaan
hun hulp hebben aangeboden zijn al heel
druk. Kortom, er wordt met man en macht aan
gewerkt om van 19 januari een onvergetelijke
dag te maken.
Vele handen maken licht werk! Vanuit de
jubileumcommissie wil ik iedereen die een
steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken.
Wij wensen jullie alvast een fijne voorstelling
toe.
Renate ter Huurne.
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Commissie

De jubileumcommissie

VOOR KAARTEN GA SNEL NAAR
www.tctwente.com

Waar:
Wanneer:
Middagvoorstelling:
Avondvoorstelling:

Rabotheater Hengelo
19 januari 2013
13:00 - 16:00 uur
19:00 - 22:00 uur

SCALAEUROPE.NL

Voor de uitvoering in het Rabotheater ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan, zijn alle
groepen van zowel de recreatie als de selectie al weken aan het oefenen. Ook de les BasicGym
van Barbara van der Woning op dinsdags van 15.30 tot 17.00 uur in de Slangenbeek is druk
met de voorbereiding. Barbara heeft haar meiden gevraagd hoe ze het oefenen en de uitvoerin
beleven. Hieronder lees je van een aantal turnsters hun reactie. We hopen natuurlijk allemaal
dat het 19 januari perfect loopt met de uitvoering, aan de voorbereiding zal het in ieder geval
niet liggen.
Meedoen aan de uitvoering Dreamzzz: Spannend!
Maar waarom dan?

Ilse: Het is spannend om op toneel te
staan. Iedereen is er om naar je te kijken.

Lotte Kanger: Ik heb al eerder opgetreden.
Het is leuk als mensen naar je kijken.

Robine: Ik vind het leuk om mee te doen
met de voorstelling, want je wordt mooi
aangekleed. Turnen vind ik sowieso leuk
om te doen.
Sam: Het geeft me een goed gevoel om op
te treden. Ik vind het leuk om te laten zien
wat ik kan.

Noa: Alles is spannend met het optreden.
Mijn moeder heeft de handdoekjes
genaaid, maar ik heb ze nog niet gezien.

Nourah: Het is leuk om samen met de
andere meisjes op het podium te staan.

Britt: Het dansje is leuk om te doen. Het is
leuk om te laten zien wat je kan.

Eline: Ik vind het leuk om op te treden,
want  dan doe je samen iets moois.

Jubileumuitvoering

Jubileumuitvoering

Barbara (leidster): De kinderen zijn goed
aan het oefenen, maar van de zenuwen
weten ze soms niet welke kant ze op
moeten. Ik hoop dat alles goed gaat op
het toneel. Dat vind ik nou spannend!

Dat gaat vast helemaal goed komen. Ik wens jullie veel succes meiden!
Barbara van der Woning
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Deze zomer hebben we allemaal kunnen
genieten van de fantastische turnoefening
van Epke Zonderland op de Olympische
Spelen in London. Epke hield met een
ongekend hoge score (16,533) op de rekstok
alle concurrenten achter zich.

van vluchtelementen - de Cassina/Kovacs/
Kolman - gaf hem een voorsprong op de
concurrenten. Het kwam er op aan de aftrek
wegens haperingen in de uitvoering zo
veel mogelijk te beperken. Dat lukte, mede
dankzij een perfecte landing.

Het was de eerste keer dat een Nederlandse
turner een gouden medaille heeft gewonnen
bij het Olympisch turntoernooi. Zonderland
maakte het verschil met zijn hoge
moeilijkheidsgraad. Zijn unieke combinatie

Na twee keer zilver op de WK’s van 2009
en 2010 was hij nu eindelijk de beste van
de wereld. Op het allerhoogste podium: de
Spelen.
Heel Nederland is trots op Epke!

Beste turners en turnsters,
Jullie vereniging bestaat 12,5 jaar en gaat dit groots vieren met een jubileumvoorstelling. Ik vind het altijd prachtig om te zien hoe actief turnverenigingen overal
in het land zijn en wil jullie dan ook van harte feliciteren met deze mooie mijlpaal!
Ik wens TurnCentrum Twente een sportieve en succesvolle toekomst toe en alle
leden veel plezier in de turnsport.

Epke Zonderland

Epke Zonderland feliciteert TCT

Met sportieve groet,
Epke Zonderland
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Historie TCT

Historie TurnCentrum Twente
TurnCentrum Twente is opgericht door Jan Mulder en Mecida Cildavil. TurnCentrum Twente
is begonnen met trainen aan de Merelweg in Hengelo. Toen heette TurnCentrum Twente nog
TurnCentrum Hengelo (TCH). Toen we onze eigen turnhal, de Weusthaghal, kregen werd de
naam TurnCentrum Twente bedacht.
De stap naar de Weusthaghal is gezet, doordat
we een kans kregen om daar te kunnen trainen.
Gezien die hal groter is dan de gymzaal waar
we altijd zaten, hebben we die kans natuurlijk
gegrepen en het zover uit kunnen bouwen tot
een turnhal met een valkuil en allerlei andere
luxe toestellen.
De selectietrainingen waren de eerste lessen
van TurnCentrum Twente. We hebben daarna
onderscheid gemaakt tussen de A-Selectie
en de B-Selectie. Dit onderscheid is gemaakt
toen we gestart zijn met de trainingen in de
Weusthaghal. Dit was met de vakantietrainingen
medio augustus 2002. De trainingen werden
te vol en je kunt daaruit ook weer onderscheid
maken in veel talent en talent. We hebben nu
een B-Selectie van ongeveer 28 turnsters en een
A-Selectie van ongeveer 25 turnsters.
De turnsters van de selectie komen overal
vandaan. Hengelo, Glanerbrug, Zenderen,
Enschede, Borne, Haaksbergen, Geerdijk enz.
Vroeger kwamen er ook al veel turnsters van
ver weg. Toen hadden we ook nog Delden en
Oldenzaal. Het is dus altijd al zo geweest dat er
meiden van ver bij ons komen om te turnen.
De meiden die in de selectie komen kunnen
als turnsters van andere verenigingen komen,
maar ook van onze Jong Talent training die op
woensdags plaatsvindt.
Zien de recreatietrainers/trainsters dat een
kind op zijn/haar les talent heeft en wel wat
meer zou kunnen, dan kan ze door worden
gestuurd naar de Jong Talent training. Die is
voor kinderen met een leeftijd van 6-8 jaar.
Ze mag dan meeturnen en na een bepaalde

periode wordt er besloten of ze geschikt is
voor een selectiegroep of dat ze toch bij de
recreatieles blijft waar ze turnt. Eigenlijk is de
Jong Talent dus een tweede les die ze er dan
bij krijgen. Door de Jong Talent training krijgen
we elke keer weer nieuwe aanwas voor de
selectiegroepen.
We hebben nu inmiddels ook heel veel
recreatielessen. Die zijn er gekomen na de
selectiegroepen. Na de selectiegroepen
kwamen eerst twee Basicgym lessen. Eén aan
de Schutszstraat en één in de Slangenbeek.
Daarna is het zich verder gaan voortzetten. We
hebben nu inmiddels twee Ouder&kindgym
lessen, vier Kleutergym lessen, acht
Basicgym lessen, zes Spacegym lessen, twee
Jongenslessen en twee Tumble&Jump lessen.
Sinds augustus 2010 hebben we een Turnmix
van 16+ voor jongens en meiden. Dit is een
les die plaatsvindt in de Weusthaghal. Er
komen daar veel leden die ook al andere
recreatielessen hebben gevolgd en daar
inmiddels te oud voor zijn. Ook zie je er jongens
en meiden die uit andere plaatsen komen om
recreatief twee uurtjes in de week te turnen.
Carlien Versteeg
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Eerste demonstratie in september 2000

Opening FBK games juni 2002

Individueel springen Deventer april 2001  

Inrichting Weusthaghal in juli 2002

Eerste training in de Weusthaghal in 2002

Regiofinale NWS-TOP in Weusthaghal 2003  

NK Groepsspringen in 2003

‘Sportploeg van het jaar’ gemeente Hengelo

HIstorie TCT

Historie TurnCentrum Twente
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Hoogtepunten

Hoogtepunten en herinneringen
TurnCentrum Twente bestaat nu 12,5 jaar. Een lange periode waarin turnsters zijn gekomen en
zijn gegaan. In al die jaren hebben we een geweldige vereniging gebouwd en veel hoogtepunten
beleefd. Samen hebben we veel mooie herinneringen die we graag met jullie delen.
We nemen jullie mee in een stukje geschiedenis
van een aantal leden van TCT. We hebben vijf
turnsters diverse vragen gesteld over hoe zij
terugkijken naar al die jaren dat ze al lid zijn.
Het waren allemaal leuke gesprekken en er zijn
heel wat hoogtepunten, maar ook dieptepunten
besproken. De mooiste herinneringen
hebben we voor jullie op papier gezet. Maar
eerst beginnen we met een chronologisch
feitenrelaas over TurnCentrum Twente.
Enkele hoogtepunten/herinneringen van
TurnCentrum Twente:
• Oprichting TurnCentrum Twente 7 juli 2000
• Weusthaghal omgebouwd tot turnhal
• Een valkuil gemaakt in de turnhal

• Opening verzorgen van de FBK-games (2x in
het verleden)
• 5 jarig bestaan van TCT gevierd met uitvoering
in het Rabotheater
• Demonstraties met de selectie tijdens
Koninginnedag
• De vele nationale titels bij het NK
groepsspringen wat ook meerdere keren geleid
heeft tot de titel ‘sportploeg van het jaar’ in
Hengelo
• De vele georganiseerde activiteiten zoals:
het kamp en de spokentocht. Hierbij ook het
groot aantal vrijwilligers dat we hebben bij elk
evenement/activiteit
• Het 12,5 jaar bestaan van TurnCentrum
Twente, januari 2013

Amy Harink

Turnster 1e divisie en trainster van de recreatie en Jong Talent
Vanaf wanneer lid bij TurnCentrum Twente?
Ik ben lid geworden in het jaar 2000. Al vanaf het
begin.
Wat is voor jou het hoogtepunt wat je hebt
meegemaakt tot nu toe?
• Denk toch wel het afgelopen seizoen 2011 -2012.
Toen heb ik mijn beste wedstrijdseizoen geturnd.
• Ook dat ik van een zware blessure ben terug
gekomen. Dat ik helemaal vanaf begin weer moest
beginnen met turnen en dat ik dan toch weer op 1ste
divisie niveau (oude niveau) ben gekomen!!!
• Dat ik al 12,5 jaar lang actief wedstrijdturnster ben.
Waar doet TurnCentrum Twente jou aan
herinneren?
De saamhorigheid van de turnsters en trainers.
Gedrevenheid van de trainers om het beste
naar boven te halen in de turnsters. Verder aan
de mogelijkheid die TCT mij biedt om mezelf te
ontwikkelen als trainer / begeleider. En misschien wel mijn mooiste herinnering is de
betrokkenheid van ons erelid Geert de Wilde. Dit geeft mij een heel goede en bijzonder
gevoel. Hij is er altijd en is ook altijd zo geïnteresseerd in alles.
Wat is TurnCentrum Twente voor jou?
Turncentrum Twente is gezelligheid, een hele hechte club. Waar iedereen er voor elkaar is
en klaar staat. Ik zou geen andere club willen hebben.
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Leonie Kroeze

Oud turnster en trainster van de recreatie
Vanaf wanneer lid bij TurnCentrum
Twente?
Ik ben lid vanaf de oprichting van de
vereniging, volgens mij was dat 7 juli
2000.
Wat is voor jou het hoogtepunt wat je
hebt meegemaakt tot nu toe?
Ik heb eigenlijk twee hoogtepunten.
Dit zijn gek genoeg geen gouden
medailles, maar meer onverwacht
goede prestaties. In 2004 zijn we met
een team van vijf meiden 2de geworden
met de Nederlandse kampioenschappen clubteams, dit hadden we van te voren niet
verwacht en dat maakte het erg speciaal! En ook was ik erg blij met mijn bronzen medaille
tijdens de NK toestelfinale balk in 2004.

Hoogtepunten

Hoogtepunten en herinneringen

Waar doet Turncentrum Twente jou aan herinneren?
Hard trainen met een gezellige groep meiden en lesgeven aan enthousiaste kinderen.
Wat is Turncentrum Twente voor jou?
Een vereniging met veel ambitie en gezelligheid, waar zowel de recreatie als selectie met
veel plezier kan sporten.

Daan Nijenhuis

Turnt bij de turnmix 16+
Vanaf wanneer lid bij TurnCentrum
Twente?
Vanaf mijn vijfde, dus 2001
Wat is voor jou het hoogtepunt wat je
hebt meegemaakt tot nu toe?
Het NK Groepsspringen (C-niveau) van
afgelopen seizoen, Juni 2012
Waar doet TurnCentrum Twente jou
aan herinneren?
Plezier maken met het turnen en de
geweldige trainers en trainsters!
Wat is TurnCentrum Twente voor jou?
Als een soort tweede familie. Ik verheug me er altijd op om er weer naar toe te gaan.
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Hoogtepunten

Hoogtepunten en herinneringen
Judith Witbreuk

Activiteitencommissie en ouder van selectieturnster
Vanaf wanneer betrokken bij TurnCentrum
Twente?
Mijn dochter (Indy) is in april 2008 begonnen bij
TCT, dus we zijn nu ruim 4.5 jaar bij de vereniging
betrokken.
Wat is voor jou het hoogtepunt wat je hebt
meegemaakt tot nu toe?
Dat Indy het ontzettend naar de zin heeft en dat ze
op de NK tweede is geworden. Dat de vereniging
meedoet op het hoogste niveau .
Waar doet Turncentrum Twente jou aan
herinneren?
•  De klok in de gaten houden, zorgen dat  Indy
op tijd in de hal is. Het op en neer rijden van
Haaksbergen naar Hengelo en natuurlijk ook
weer terug. En dit vele vele malen in de week, per
maand, per jaar….
•  Ik herinner mij een ontzettend warme vrouw Tosca, die helaas niet meer in ons midden
is. Wat heb ik veel van haar geleerd en wat mis ik haar nu bij de activiteiten.
•  Ik herinner mij de meisjes van het groepspringen. Niet te geloven wat deze meiden
allemaal gewonnen hebben. En wat was dit mooi
om naar te kijken.
•  Dat Indy als klein zesjarig meisje bij de
vereniging komt en achteraan in de rij staat bij de
opstelling en als ik nu zie zoveel jaren later dat
ze haast vooraan in de rij staat. Dat dit betekent
dat de oudere meisjes gestopt zijn en dat er ook
weer veel nieuwe aanwas bij is gekomen.
Wat is TurnCentrum Twente voor jou?
•  Een goeddraaiende vereniging waar wij ons
thuis voelen en trots op zijn.
•  Een vereniging die veel vrijwilligers heeft en
die er samen een mooi feest van maken.
•  Een vereniging die geen genoegen neemt met
99 procent.
•  Alles wat er georganiseerd wordt, is altijd tip
top in orde. Als er een wedstrijd georganiseerd
wordt dan is echt alles af en tot in de puntjes
verzorgd.
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Carlien Versteeg

Oudturnster en trainster van de A-selectie en BasicGym
Vanaf wanneer ben je betrokken bij TurnCentrum
Twente?
Ik ben al vanaf het begin af aan lid en dus ook al
gelijk betrokken. Mijn ouders hebben altijd heel
veel gedaan voor TurnCentrum Twente. Jan en
Mecida hebben mij meegenomen en zijn toen
begonnen met Turncentrum Hengelo.
Wat is voor jou het Hoogtepunt wat je hebt
meegemaakt?
•  De start van Turncentrum Hengelo en
TurnCentrum Twente vond ik heel bijzonder dat ik
daar als één van de jongste al gelijk bij was. Ik heb
er niet veel van meegekregen, omdat ik toen nog
best wel jong was.
•  De nieuwe hal, de valkuil en de uitvoering in 2005
waren de hoogtepunten voor mij. Het was een hele
overstap om van een gymzaal naar een turnhal te
gaan. Alles is zachter en ruimer. Vroeger was alles
nog op harde dunne matjes en hadden we een
lange mat i.p.v. een tumbling. Er zijn veel dingen

Hoogtepunten

Hoogtepunten en herinneringen

veranderd, erg leuk om mee te maken.
•  De valkuil hebben mijn familie en ik ook nog aan meegewerkt. Het was super gaaf om
te zien dat we een valkuil in de hal kregen. Ik heb er ook veel van genoten om er in te
springen en te turnen.
•  Ook mijn eerste wedstrijd voor TCT was een eer. En dan ook nog zilver winnen was
helemaal leuk. Dat is mijn mooiste moment uit mijn turncarrière, naast de andere
hoogtepunten natuurlijk.
Waar doet Turncentrum Twente jou aan herinneren?
Ik vind Turncentrum Twente een hele positieve, krachtige vereniging en ik kan me niet
voorstellen om er weg te gaan. Ik heb onwijs veel geleerd in de tijd dat ik er ben. Ik heb
me altijd al een onderdeel gevoeld van de vereniging en dat voel ik nog steeds. De selectie
was en is altijd al heel close met elkaar geweest. Door de sociale activiteiten, die elk jaar
plaatsvinden, ontstaat die band tussen elkaar. We zijn open en eerlijk naar elkaar en
hebben met z’n allen een speciale band.

Zo, dat waren een aantal mooie momenten die
langs zijn gekomen. Ook ik ben al heel lang lid
van TCT en hoop er nog vele jaren les te mogen
geven.

Ik wens jullie allemaal veel plezier met de
uitvoering en ik hoop dat al jullie dromen
mogen uitkomen. De uitvoering zal ongetwijfeld
een hoogtepunt voor jullie worden.
Nathalie Kreuger
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fashion for the eye...

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

GOEDKOPER DAN IN DUITSLAND

Strakke opstelling, (verkrijgbaar in 10 kleuren)
compleet met werkblad en spoelbak, rvsgaskookplaat, koeler, oven en rvs schouwkap .

Moderne, rechte opstelling, compleet met werkblad, spoelbak, koel/vries, vw, gaskookplaat en
rvs schouwkap.

Nu compleet €2.400,-

Nu compleet €3.400,-

Ma 13.30-17.30

Di-Do 9.30-17.30 Vr 9.30-21.00
www.weghorstkeukens.nl

Za 9.30-16.00

Bouw valkuil in Weusthaghal 2004

Jubileumvoorstelling 5 jaar TCT in 2005

Demonstratie koninginnedag centrum Hengelo

NK groepsspringen 2010

Open wedstrijden recreatie 2011

Ahoy Cup groepsspringen 2012

Activiteitenkalender

Hoogtepunten en herinneringen

Activiteiten
Activiteiten seizoen 2012 – 2013 bij TCT
Activiteit		
Jubileum
Vossenjacht
Paaseieren zoeken
Bingo
Selectie kamp

Datum				
19 januari 2013
9 maart 2013
30 maart 2013
8 juni 2013
28 - 30 juni 2013

Plaats
Rabotheater
Centrum Hengelo
Weusthaghal
Weusthaghal
Buurse
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Jongensturnen
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Jongensturnen
Heel veel mensen denken dat turnen echt een sport voor meisjes is, maar niks is minder waar.
Kijk bijvoorbeeld maar naar Epke Zonderland, Jeffrey Wammes of Jouri van Gelder, allemaal
Nederlandse toppers. Maar het is wel waar dat bij TCT de meeste leden meisjes, dames zijn.
Als we terugkijken naar het ledenbestand van
het oprichtingsjaar, dan was daar slechts 1
jongen lid van TCT. Het jaar daarop ook, maar
in 2002 telde TCT maar liefst 15 jongens…..
een explosieve groei! De jaren daarna blijft het
aantal jongens licht stijgen en op dit moment
zijn er 30 jongens onder de 15 jaar lid. Carlien
is één van de trainsters van de jongensles en zij
vertelt hoe ze het ervaart.
‘De jongensles is tot nu toe nog een klein
groepje van 9 fanatieke en vrolijke jongens. Ze
vinden het leuk om te turnen en heerlijk bezig
te zijn.
Ik vind het belangrijk dat de jongens heerlijk
kunnen turnen, bewegen en vooral ook lol
hebben. We beginnen vaak met een actief spel,
zodat de jongens hun energie kwijt kunnen na
een lange week school. Het enthousiasme van
de jongens, houdt mij lekker bezig. Ook heb ik
natuurlijk een paar foto’s gemaakt op de les.
Dat is altijd leuk voor de kinderen.

Heb je dus zin om heerlijk te turnen en vooral
lekker te bewegen kom dan gerust een kijkje
nemen bij de jongensles op vrijdagavond
van 18.00-19.30 uur aan de Mussenstraat in
Hengelo (Gymzaal van de Anninkschool).
Zie ook www.tctwente.com’
Groetjes Carlien Versteeg

In een jubileum editie van Bladgoud hoort uiteraard een interview met Jan Mulder. Wie kent Jan
nu niet? Jan is onze steun en toeverlaat en is bijna iedere dag in de turnhal te vinden. Daarnaast
doet hij ontzettend veel voor de vereniging. Zonder Jan geen TCT wordt er wel eens gezegd.
We vinden dat Jan een plekje verdient in Bladgoud en hebben Indy Witbreuk van de A-selectie
gevraagd om een interview met Jan af te nemen. En dat heeft ze met veel plezier gedaan.
1. Hoe oud was je toen je begon met turnen en
waar turnde je?
Ik ben begonnen bij Borne 28 en was toen 7/8
jaar, best lang geleden dus.
2. Heb je broers en zussen? Zo ja hoe heten ze?
Ik heb 1 zus die heet Betsy.

7. Hoe is TCT ontstaan?
Uit een groepje trainers en turnsters die bij
Borne 28 niet meer tevreden waren. Toen
hebben we de stoute schoenen aangetrokken
en zelf een vereniging begonnen. Nou dat was
een hele goede beslissing.

3. Zie je meteen als er een meisje talent heeft?
Ja, wel snel, ze zijn dan handig, lenig, krachtig
en ik zie het aan de ogen.

8. Wat doet het met je dat TCT 12,5 jaar
bestaat?
Ik ben er erg trots op, op naar de volgende 12,5
jaar.

4. Wie vind jij de beste turner/turnster die je
hebt gezien in 2012 van de TV?
Mustafina. Eerder vond ik Liukin de beste
turnster.

9. Heb je nog andere hobby’s ?
Op de computer bezig met geluid/video’s en
films bewerken vind ik heel erg leuk en daar kan
ik uren mee bezig zijn.

5. Heb je er wel eens aan gedacht om verkering
te nemen met Mecida?
Uhmmmmmmm, nee nog nooit.

10. Wat is jou lievelingskleur?
Blauw.

6. Wat wilde je worden toen je nog klein was?
Ik wist echt niet wat ik later worden wou en ik
heb er toen ook nog niet over nagedacht.

Interview

Interview met Jan Mulder

11. Wat is jouw droom?
Dat is een moeilijke vraag zeg. Wat ik echt heel
graag wil en waar ik ook wel van droom is een
nieuwe permanent ingerichte turnhal en verder
vrede op deze aardkloot.
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Kamp selectie

Kamp selectie in Buurse
In Bladgoud 2 hebben jullie kunnen lezen hoe de recreatie het kamp heeft ervaren. In Bladgoud
3 een sfeerverslag van het kamp van de selectiemeiden. Een mijlpaal in de geschiedenis van
TurnCentrum Twente, want in al die 12,5 jaar dat we nu bestaan, was dit de eerste keer dat er
een kamp voor de selectie werd georganiseerd. Van vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli werd er
volop genoten.
Er komt natuurlijk heel wat bij kijken om een
kamp te organiseren, wat wordt de locatie,
hoeveel geld moet je vragen, wat zijn de
boodschappen die we nodig hebben??. Nou, de
locatie was snel geregeld! Buurse …. daar gaan
we naartoe, veel natuur, bos en ruimte. Huize
Ter Huurne bleek een ideale locatie om het
kamp te organiseren (met dank aan de ouders
van de familie ter Huurne).
Vrijdag
’s Avonds vanaf 18.00 uur waren de meiden
welkom in Buurse. Dat betekende voor de
ouders brengen, even kijken waar ze een heel
weekend zouden verblijven, de zorg overdragen
aan de trainers en activiteitencommissie en
weer vertrekken. Voor de meiden betekende
het veel spanning en hard werken. Alle
luchtbedden (55 stuks) moesten opgeblazen
worden! Rond 20.00 uur gingen we met het
eerste spel aan de gang, dit om elkaar beter
te leren kennen. Hilariteit alom. Deze groepen
zijn zo’n beetje het hele weekend met de
spellen, opdrachten of corvee samen geweest.
Tegen 22.00 uur zijn we met z’n allen het bos
in Buurse in gegaan voor een dierengeluiden
speurtocht. Spannend was het wel in het donker
door een bos lopen waar je geen hand voor
je ogen ziet en dan ook nog allerlei vreemde
geluiden hoort die je moet zoeken. Maar het
was gezellig en ieder dier werd gevonden, al
was het soms hoog in de boom.
Toen samen terug, de groten brachten de
kleinsten naar bed. Een verhaaltje werd nog
voor gelezen en al gauw waren ze in diepe rust.
Tijd voor de activiteitencommissie en trainers
om even lekker bij te kletsen…
Zaterdag
De zaterdag werd een dag die om 08.00 uur
begon met wakker worden op de hookie
pookie. Lekker ontbijten, wassen en aankleden
en de corvee verdelen. Daarna was iedereen
klaar voor een mooie wandel/speurtocht en
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een picknick bij het Buurse meertje. Wat is het
toch mooi daar! Lekker uitrusten, want het was
toch wel een behoorlijke wandeling. Eindelijk
weer op het terrein werd de rest van de dag
gevuld met spelletjes met water, slagroom en
raadsels. Heerlijk was ook het zwembad in de
wei, hier werd rijkelijk gebruik van gemaakt.
Drinken en eten in overvloed, smeren met
zonnebrand en samen corvee draaien. Met de
jongsten werd nog geknutseld, alhoewel…. de
groten deden ook mee. Wat een saamhorigheid
van groot tot klein. ’s Avonds heerlijk met
zijn allen aan de patat met snack en later bij
het kampvuur een glaasje. De mannen van
de activiteitencommissie hadden een leuk
spel bedacht om enkele kinderen in ootje te
nemen. Extra leuk was dat we hetzelfde spel de
volgende dag ook met de ouders gingen spelen.
De meiden hebben met genoegen de namen
van hun ouders opgenoemd die wel eens in de
maling genomen mochten worden. Een korte
nacht volgde voor iedereen.

Kamp selectie

Kamp selectie in Buurse

Zondag
Ook zondag ging om 8.00 uur de muziek weer
aan om iedereen te wekken. Heerlijk weer met
z’n allen aan het ontbijt, corvee en een spelletje.
Tussen de middag werd alles klaar gemaakt,
omdat alle ouders vanaf 13.00 uur weer welkom
waren om samen het weekend en het seizoen
af te sluiten. Met een heerlijk hapje en drankje
werd er na geklets over alles wat we gedaan
hadden. Uiteraard werden verschillende ouders
nog even gefopt met het spelletje. Na het
afscheid nemen van iedereen was het samen
nog even opruimen.
We hebben schitterend weer gehad, iedereen
had goeie zin en er was voor iedereen wel iets
leuks te ondernemen. Het was super gezellig en
zeker voor herhaling vatbaar.  
Bedankt namens de activiteitencommissie.
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Communicatie

Boeken

Persberichten

Grafisch Ontwerpen
Advertenties
Drukwerk

Folders

Social media

Huisstijl

Webdesign

Marketing advies
Posters

Logo’s

Websites

PR

Bedrijfsfilms

DROHM

DESIGN & MARKETING
www.drohm.nl

honden uitlaatservice

Saskia Hilverink
!
06-14690121
2

Deurningerstraat 106
Hengelo
074 2916531
www.thijert.nl

info@dogzoneborne.nl
www.dogzoneborne.nl
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Laat ik me even voorstellen: Ik ben Lilian Visscher. Getrouwd met Jacco en samen hebben we
twee dochters, Nienke van 13 jaar en Linde van 8 jaar. Beiden zitten ze op de A-selectie. We
rijden vijf keer per week vanuit Glanerbrug naar Hengelo om onze dochters naar het turnen te
brengen waar ze met veel plezier trainen.
Zelf ben ik op mijn 4de jaar begonnen met
turnen. Jarenlang heb ik met veel plezier
geturnd, tot mijn 21ste. Destijds zat ik op
vier verschillende verenigingen om aan mijn
trainingsuren te komen (mijn dochters hebben
gelukkig alle uren bij een vereniging). Heel
bijzonder om nu onze dochters te zien turnen.
Nadat ik gestopt was met het turnen ben ik
begonnen met de VLG cursus (verenigings
Leidster Gymnastiek). Ook hoorde ik bij
de eerste lichting van de KNGU die de
Aerobiccursus hebben afgerond. Jarenlang heb
ik bij WIK glanerbrug bij de selectie, recreatie
en aerobic lessen gegeven. Na 18 jaar ben ik
even gestopt. Toen ze bij TCT een trainster voor
de ouder en kind gym nodig hadden heb ik niet
lang nagedacht. Nu geef ik alweer ruim drie jaar
met veel plezier les. Een vereniging waar ik me
thuis voel.
Elke week weer sta ik met veel plezier voor
“mijn” peuters. Ook het contact met de
ouders vind ik erg gezellig. Samen zingen we
liedjes, klauteren we over toestellen met een
spannende parcours. We sluiten de les af met
een spel. De lessen zijn voor kinderen vanaf
twee jaar. Als ze vier zijn gaan naar de volgende
lesgroep.

Trainer aan het woord

Ouder-kind gym

Naast het ‘turnen’ op woensdagochtend doen
we ook mee aan veel leuke activiteiten. Met
de Pasen gaan we met zn allen in het bos naar
paaseieren zoeken. Carnaval wordt groots
gevierd en ook Sinterklaas wordt uitgebreid
gevierd met onze pietenochtend. En als we de
laatste les voor de zomervakantie hebben, is
het ook een groot feest zowel voor de ouders
als de kinderen. Zo sluiten we de lessen af
voor de grote vakantie, om vervolgens weer
vol enthousiasme na de vakantie te beginnen.
Ik hoop deze lessen nog jaren te mogen geven
bij TCT. En uiteraard doen wij ook mee met de
uitvoering ter gelegenheid van het jubileum.
Lilian Visscher
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Steen & Tegelhandel
Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905
www.devrieshengelo.nl

Een explosief danstheaterspektakel
met negen mannelijke dansers en
circusartiesten. Codex mixt hedendaagse dans met circus, freerunning
en hiphop in drie stukken van vier
makers.
“Met een ongebreidelde dynamiek
wordt een knappe mix gepresenteerd
van moderne dans, streetdancestijlen en circus.” Trouw
“Dance Works Rotterdam sluit flitsend af.” de Volkskrant

ALLERLAATSTE VOORSTELLING
woensdag 30 januari / 20.30
Rabotheater, Hengelo
dwrotterdam.com

074 255 67 89 / rabotheater.nl

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

Tijd			
09.00-09.45u
09.45-10.30u

Hoofdtrainer
Lilian Visscher
Lilian Visscher

Kleuter-gym (4-6 jaar)
Dag		
Locatie			
Tijd			
Zaterdag
Slangenbeek
09.00-10.00u
Zaterdag
Slangenbeek
10.00-11.00u
Zaterdag
Schutzstraat
09.00-10.00u
Zaterdag
Hoge Boekelerweg -Enschede 09.00-10.00u

Hoofdtrainer		
Amy Harink
Amy Harink
Ammelie Nijhuis
Marieke Bouwhuis

Leeftijd
4-5 jaar
5-6 jaar
4-6 jaar
4-6 jaar

Basic-Gym (6-9 jaar)
Dag		
Locatie			
Tijd			
Dinsdag
Slangenbeek
15.30-17.00u
Donderdag
Mussenstraat
15.30-17.00u
Donderdag
Slangenbeek
16.00-17.30u
Zaterdag
Slangenbeek
09.30-11.00u
Zaterdag
W. ten Catestraat
09.00-10.30u
Zaterdag
Schutzstraat
10.00-11.30u
Zaterdag
Breemarsschool
09.30-11.00u
Zaterdag
Hoge Boekelerweg-Enschede  10:00-11:30u

Hoofdtrainer		
Barbara vd Woning
Jan Mulder
Amy Harink
Anne Lamers
Ilse Visschedijk
Ammelie Nijhuis
Maron Tilmans
Marieke Bouwhuis

J/M
M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Donderdag
Schutzstraat
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
W. ten Catestraat
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Breemarsschool

Tijd			
16.30-18.00u
16.30-18.00u
09.30-11.00u
10.30-12.00u
11.00-12.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer
Ilse Visschedijk
Maron Tilmans
Leonie Kroeze
Ilse Visschedijk
Anne Lamers
Maron Tilmans

Tumble&Jump (12-16 jaar)
Dag		
Locatie			
Vrijdag
Schutzstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
18.00-19.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Anne Lamers
Leonie Kroeze

J/M
J/M
J/M

Turnmix 16+
Dag		
Vrijdag

Locatie			
Weusthag

Tijd			
20.00-22.00u

Hoofdtrainer
Nathalie Kreuger

D/H

Jongensturnen (6-12 jaar)
Dag		
Locatie			
Vrijdag
Mussenstraat
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
18.00-19.30u
11.00-12.30u

Hoofdtrainer		
Carlien Versteeg
Ibrahim Cildavil

J/M
J
J

Jazzballet (6-14 jaar)
Dag		
Locatie			
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Slangenbeek

Tijd			
09.15-10.15u
10.15-11.15u

Hoofdtrainer		
Gerinda Schutte
Gerinda Schutte

Leeftijd
6-8 jaar
8-11 jaar

Lesrooster

Overzicht recreatie-lessen 2012-2013

Voor verdere informatie kunt u bellen: Kristy Hoogeboom  074-2506501
Ook kunt u terecht op onze website www.tctwente.com
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Zoek onderstaande woorden tussen de letters in de woordzoeker.
De overgebleven letters (van links naar rechts en van boven naar beneden)
vormen een zinnetje. Mail dit zinnetje voor 16 februari naar
communicatie@tctwente.com en maak kans op een leuk prijsje!

Zoek de woorden:
Champagne
Chocomel
Droom
Felicitatie
Ijs
Ijsbaan
Jubileum
Kachel
Kado
Koud
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Nieuwjaar
Oliebollen
Proficiat
Proost
Rabotheater
Schaats
Schaatsbaan
Ski
Skiën
Show

Slee
Sneeuw
Sneeuwbal
Sneeuwpop
Snowboard
Toosten
Turnen
Twaalfenhalf
Voorstelling
Wintersport

EN STOMERIJ
Wij repareren uw schoenen met orginele materialen
zoals Avang,

Van Lier,
Van Bommel en Greve.

zak honden en/of
kattenvoer
11e zak11honden
en/of
kattenvoer
Vanaf 8 kilo gratis.
voorgratis.
VanafGeld8ook
kilo
kattenbakgrind vanaf 15 kilo.
Geld ook voor
DOBEY HASSELO
DOBEY Hengelose Esch
kattenbakgrind
vanaf
15 kilo.
e

Hans Vonkstraat 17
7558 BN Hengelo
Winkelcentrum Hasselo
Tel 074 2434789

ASSELO

straat 17

Uitslagsweg 95-15
7556 LN Hengelo
Winkelcentrum Hengelose Esch
Tel 074 2566877

Wij verkopen inlegzolen en
onderhoudsartikelen.

dupliceren sleutels,
slijpen scharen en messen.
Wij

Wij slaan drukknopen en jeansknopen
in uw kleding en

Tevens vindt u bij ons naamplaten.

DOBEY Hengelose Esch
Uitslagsweg 95-15

repareren uw tassen.

S.K.N.S. Gecertiﬁceerd
Met uw vakman Marcel de Jong
Chr. Langefeldstraat 44
Tel: 074 - 277 67 36

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

