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fashion for the eye...

Beste lezer,
Voor u ligt de 20ste editie van ons clubblad Bladgoud, dat twee keer per jaar uitkomt. Het
turnseizoen 2020-2021 is bijna ten einde, dus we blikken graag terug met jullie op afgelopen
seizoen. Het toch wel bijzondere seizoen dat een aantal hoogtepunten heeft gekend maar ook een
aantal uitdagingen.  
Het seizoen begon goed, na vorig seizoen de lessen buiten te hebben voortgezet, mochten we na
de zomervakantie weer terug in de verschillende sportzalen en onze eigen turnhal. Wat hadden
we dat met de hele vereniging gemist. Voor mijn recreatielessen werden vooral de ringen,
touwen, het luchtkussen en de (dubbele) trampoline enthousiast gebruikt. Met mijn Space Gym
hebben we verschillende doelen gesteld. Dit was voornamelijk een salto alleen kunnen! Na vele
weken van oefenen konden in december bijna alle meiden een salto zonder hulp! Helaas hebben
we er kort van kunnen genieten, want eind december gingen (opnieuw) de sporthallen dicht.

Voorwoord

Voorwoord

Gelukkig hadden we Puck en Babs, die elke zaterdag enthousiast met de recreatie gingen
bootcampen rondom de turnhal en het Weusthagbos. Toen de lente eraan kwam, heeft de
recreatieleiding besloten om het buitenrooster van vorig jaar weer op te pakken en weer met z’n
allen buiten te gaan sporten. Met als grote aftrap de eerste ‘Buiteninstuif’ op de parkeerplaats van
de turnhal. Ondanks dat het nog fris was tijdens deze grote aftrap was het een daverend succes!
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De opzet van het buiten lesgeven was ten opzichte van vorig jaar toch iets anders, er werd meer
rondom de sporthallen zelf geturnd, zoals bij Slangenbeek. Hier hebben Amy, Jill en ik dankbaar
gebruik van gemaakt door ook verschillende themalessen te doen. Zo hebben we met de eerste
groep paaseieren gezocht en zijn we met de tweede groep diverse keren naar Calisthenics
toestellen gegaan om op die manier toch uitdagingen in de lessen te houden. Toch blijft het lastig
om een gevarieerde les aan te kunnen bieden, we hebben er samen iets moois van gemaakt!
We hopen dat volgend seizoen de sportzalen weer open mogen om weer echt te kunnen turnen!
Graag willen we jullie, als leden, bedanken voor het vertrouwen en jullie steun. Zonder jullie
waren al onze initiatieven niet mogelijk. Bedankt!
Het trainersteam wenst jullie allen een fijne vakantie en tot volgend seizoen!
Met vriendelijke groet,
Iris van der Werf
Trainer Basic Gym en Space Gym Slangenbeek

Voor jullie ligt alweer de 20ste editie van
Bladgoud! Dat betekent dat we al 10 jaar
lang Bladgoud maken. Uiteraard zijn we hier
heel trots op. Op naar de 25ste :-)
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De communicatiecommissie heeft een nieuw lid: Maaike Hesselink. Zij komt het team als vierde
versterken naast Gemma Drohm, Edwin Cildavil en Barbara van der Woning. We zijn dus weer
compleet qua bezetting en daar zijn we blij mee. In coronatijd wordt er ook vergaderd, maar
dan online. We gingen via Teams met elkaar in gesprek over onderwerpen voor Bladgoud. Welke
verhaaltjes zullen we maken, wie vragen we een stukje te schrijven? Hoe kunnen we de lessen
aandacht geven? Vanuit het actielijstje gaat iedereen aan de slag en dit resulteert in deze nieuwe
editie van Bladgoud. Hebben jullie zelf ideeën of onderwerpen die wij moeten belichten voor jullie
in het clubblad, geef het aan ons door. Veel leesplezier gewenst.
Communicatiecommissie
(met de klok mee)
Maaike
Edwin
Gemma
Barbara

Maaike Hesselink
In mijn vrije tijd ben ik geregeld te vinden in de
sportschool, vanwege corona momenteel op de
parkeerplaats naast de sportschool. Daarnaast vind ik
het leuk met de kinderen/vrienden de stad in te gaan
om te shoppen of een terrasje te pakken. Ook klus ik
graag in en om het huis.
Naast mijn werk en huishouden met vier kinderen
houd ik niet heel veel tijd over, maar omdat Puck
zoveel uren doorbrengt bij TCT vind ik dat ik ook
mijn steentje bij moet dragen aan de club. Dat de
communicatiecommissie een nieuw lid zocht, kwam
dus heel goed uit. We hebben al een paar keer online
vergaderd en hopelijk kan dat binnenkort weer live
en kunnen we jullie snel veel positief nieuws brengen
over het komende turnseizoen.
Voor iedereen een hele fijne en zonnige vakantie
gewenst!

Lessen in de spotlights
Door Maaike Hesselink
Ik zal mij als nieuw lid van de communicatiecommissie even voorstellen. Mijn naam is
Maaike Hesselink. Ik ben 46 jaar en heb drie
dochters, Joy (18), Kiki (16) en Puck (14) en een
zoon Naut (13). Toen Kiki een jaar of zes was
wilde ze graag op turnen en zo kwamen we
bij TCT terecht. Al snel volgden Puck en Naut.
Inmiddels zit alleen Puck nog in de B selectie.
Als ik Puck zie turnen begint het bij mij ook
weer te kriebelen. Vanaf mijn vijfde tot mijn
achttiende heb ik geturnd bij Turnlust (in mijn
tijd een Hengelose turnvereniging) en daarnaast
hielp ik bij de lessen van de jongere kinderen.
Turnen was, net als het voor Puck nu is, mijn
lust en mijn leven. Knie- en rugproblemen
hebben er helaas voor gezorgd dat ik op mijn
achttiende ben gestopt met turnen.

die uit elkaar gaan en begeleid ze daarbij. De
afspraken worden vervolgens vastgelegd in
een akte. Ook behandel ik nalatenschappen
en maak ik planningen/berekeningen hoe
vermogen zo voordelig mogelijk door kan gaan
naar een volgende generatie.  Mijn werk doe ik
met veel plezier, aangezien geen dag en geen
mens hetzelfde is en ik nooit uitgeleerd raak.

In deze editie Bladgoud staan weer een aantal recreatielessen van TurnCentrum Twente in
de spotlights! Vorige keer stonden al heel veel groepen in Bladgoud, deze editie hebben we
geprobeerd de groepen die er de vorige keer niet instonden zo ver te krijgen een leuke foto in te
sturen. En dat is gelukt! De resultaten zien jullie verspreid over het blad.

Lessen in de spotlights

Communicatiecommissie

Even voorstellen...

Voor mijn rechtenstudie ben ik naar Amsterdam
verhuisd, waardoor uiteindelijk het lesgeven
niet meer haalbaar was. Na mijn studie
rechten ben ik weer richting Twente gegaan,
ik miste toch wel de Twentse nuchterheid,
het “noaberschap” en mijn familie. Inmiddels
werk ik 23 jaar in het notariaat, momenteel bij
Suwijn Notarissen, waar ik mij gespecialiseerd
heb in het familierecht. Mijn werk bestaat
voornamelijk uit het voeren van besprekingen
met mensen die op het punt staan te gaan
Actiefoto’s van Maaike in haar jonge jaren.
samenwonen/trouwen maar ook mensen
Rechts als hulpje.
De dinsdag Basic Gym meisjes van Jan
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Door de coronamaatregelen heeft de uitreiking van deze eretitel ook dit jaar weer een iets
andere invulling gekregen. De Vrijwilliger van het Jaar-prijs wordt traditiegetrouw tijdens de
Onderlinge Wedstrijden uitgereikt. Helaas kon deze in 2021 wederom niet doorgaan vanwege
de coronamaatregelen. We hebben dit jaar de vrijwilliger van het jaar 2021 tijdens een
zaterdagochtend training van de B-selectie verrast. Marieke Bouwmeester mag zich een jaar lang
de vrijwilliger van het jaar noemen!
Zaterdag 12 juni jl. is het bestuur van
TurnCentrum Twente samen met Gemma
Drohm (Vrijwilliger van het Jaar 2020)
de turnhal binnengelopen om de trofee
van Vrijwilliger van het jaar 2021 uit te
reiken. Gemma Drohm (de vrijwilliger
van het jaar 2020) mocht de wisseltrofee
doorgeven aan Marieke Bouwmeester op de
zaterdagmorgentraining bij de B-selectie.
Marieke Bouwmeester, getrouwd en moeder
van een zoon en dochter, is sinds september
2020 actief binnen het wedstrijdtrainersteam
van TurnCentrum Twente. Marieke is moeder
van turnster Mirthe en heeft vele jaren
turnachtergrond. “TCT doet veel voor Mirthe.
Ze heeft ontzettend veel turnplezier en leert
doorzetten en angsten overwinnen. Ze wil

geen training missen,” aldus Marieke. Marieke
heeft zich om deze reden sinds september 2020
belangeloos ingezet als toegevoegd trainster. In
de periode september t/m half december 2020
heeft ze de trainingen in de hal verzorgd en in
de periode van februari t/m half mei 2021 de
trainingen buiten gegeven.
Sinds half mei 2021 trainen we weer binnen en
is Marieke nog steeds actief op diverse dagen
zolang haar werk dat toelaat. Het bestuur en
de trainers van TurnCentrum Twente willen
Marieke nogmaals bedanken voor de verleende
diensten afgelopen seizoen en we hopen
Marieke nog vaak in de turnhal te treffen.
Om dit kenbaar te maken, verliet Marieke de
training deze dag met de vrijwilligerstrofee, een
grote bos bloemen en een attentie.

Van het bestuur
Beste leden,
We naderen het einde van het turnseizoen en
dus ook van een bestuurlijk jaar. De pandemie
hield ons ook dit jaar nog flink bezig. In
december moesten we de vereniging weer
stilleggen en na een lange online periode
mochten we buiten de lessen verzorgen. Het
bestuur is voortdurend in overleg geweest
met de trainers om te kijken naar waar de
knelpunten lagen en op welke wijze deze
konden worden opgelost. Uiteindelijk mochten
de zalen weer open en konden we alle reguliere
lessen weer in de zalen verzorgen.
Onze bestuurlijke opdracht lag afgelopen
jaar in het ontwikkelen van het nieuwe
beleidsplan voor de komende vijf jaar. We zijn
voortvarend van start gegaan maar wederom
gooide Covid roet in het eten, waardoor online
vergaderd moest worden. We merkten dat het
ingewikkeld is om dit soort beleidsplannen
goed te onderbouwen middels de digitale weg.
Uiteindelijk hebben we een goede basis kunnen
leggen. We willen nog wel graag de trainers
betrekken bij het uiteindelijk vaststellen van
het plan. Vandaar dat we een kleine vertraging
oplopen. Zonder de input van de trainers willen
we echter geen beleidsplan vaststellen, immers
zijn het de trainers die de visie en de missie
uitdragen tijdens de lessen. De trainers hebben
we hierin heel hard nodig!

Afgelopen seizoen hebben we in het bestuur te
maken gehad met een wijziging in het financiële
administratiesysteem. Dit vergde het nodige
uitzoekwerk, maar de transitie is redelijk soepel
verlopen. Daarnaast verandert de KNGU haar
uitgangspunten binnen de wedstrijdsport.
Zowel de trainers als het bestuur zijn druk
doende om deze uitgangspunten ook
binnen de wedstrijdgroepen van TCT te
implementeren. Ons uitgangspunt blijft altijd:
de wedstrijdturnster staat voorop!
We hopen dat we aankomend jaar als
bestuur meer zichtbaar kunnen zijn binnen
de vereniging. Het bestuur is een dynamische
groep vrijwilligers die samen met de trainers
en de vrijwilligers vanuit de verschillende
commissies alles binnen de vereniging
organiseren en regelen. We zijn als bestuur
altijd op zoek naar ouders/vrijwilligers die
mee willen helpen en denken over de gang
van zaken binnen de vereniging. Heb je kennis
van communicatie, ICT, visie ontwikkeling,
organiseren, faciliteren; meld je dan bij het
secretariaat van TCT! We nodigen je van harte
uit om eens mee te vergaderen om te kijken of
het bestuur wellicht iets voor jou kan zijn. Als
we de taken kunnen verdelen onder meerdere
mensen, blijft de tijdsinvestering behapbaar
voor ons allen. Samen maken we TCT!

Besturrspagina

Vrijwilliger van het jaar

Marieke Bouwmeester

Bestuur TurnCentrum Twente

Buiten trainen in de winter

Gemma Drohm overhandigt de wisseltroffee aan Marieke Bouwmeester, onder toeziend oog van
de meisjes van de B-selectie.
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Groove Dance

Groovedance les 2/3. De doorzetters blijven gewoon door dansen of het koud is of niet!
Foto beneden: de 1e groep met Sem, Mila, Emma en Lisa, Echte toppers! Die zijn altijd gezellig en
vrolijk.

Boven: de jongensgroep van Amy!
Beneden: de kleuters spelen verstoppertje ;-)

Lessen in de spotlights

Lessen in de spotlights
10

Lessen van Amy
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We hebben Ammelie Nijhuis gevraagd of zij mee wilde doen met het invullen van de vragenlijst.
Zij heeft maar liefst vier hulpen, dus moesten Louise, Jenna, Lynn en Marit allemaal een lijst over
zichzelf én Ammelie invullen. Jullie kunnen hieronder lezen en vergelijken wie elkaar het beste kent.
Waar zit het goed en waar zit iemand er helemaal naast? Het levert leuke antwoorden op.
Onze vijf kanjers mochten niet stiekem overleggen, dus ook voor hun is het spannend de
antwoorden te zien. Ga snel lezen dan kom je te weten wat het lievelingseten van Ammelie is!

Ammelie Nijhuis

Hoe oud was je toen je bij TCT kwam? Ik was
8 jaar oud toen ik samen met mijn ouders de
Merelweg binnen stapte en les kreeg van Jan en
Mecida.
Met welke les en trainer zijn Louise, Jenna, Lynn
en Marit begonnen bij TCT? Louise heb ik bij mij
op de kleuterles gehad, maar volgens mij is ze
begonnen bij de ouder en kind gym van Lilian.
Marit is heel kort bij mij begonnen bij de kleuter
les en daarna bij mijn BasicGym groep. Lynn is
bij de Slangenbeek begonnen bij Iris. Jenna is bij
Meneer Jan begonnen op de donderdag BasicGym groep. Alle 4 de meisjes hebben les van mij
gehad bij de Jong Talent Twente en daarna in de
selectie.
Wat is je favoriete (door jezelf of anderen
gemaakte) maaltijd? Géén bestelling. Leg uit
waarom. Boerenkool met spekjes en rookworst
is mijn lievelingseten. Het liefste eet ik dat het
hele jaar.
Als Louise, Jenna, Lynn en Marit eten mogen
bestellen, waar gaan ze dan voor? Louise gaat
denk ik naar Van der Valk. Marit eet het liefste
sushi (gok ik). Lynn houdt van de Mac en eten
bij Eastern plaza. Jenna gaat voor pizza.
Bij welk toestel kun jij niet stil blijven zitten en
moet je tijdens de les even een onderdeeltje
meedoen? Bij de dubbeltrampoline en dan
spring ik graag nog een salto voorover of achterover.
Welk toestel trainen je hulpen het liefst? Louise
zit op dansen. Marit zit op ballet. Lynn houdt
van over de kop gaan, dus dan kies ik voor
sprong. Jenna turnt het liefste op de vloer met
haar mooie nieuwe vloeroefening.
Waar ben je het meest trots op dat je hebt
geleerd en kon? Loop flikflak loopsalto en losse
radslag op balk.

dat ze allebei niet meer turnen, maar volgens
mij zijn ze heel fanatiek met hun eigen sport,
school en natuurlijk TikTok. Lynn zou graag
alleen willen slingeren (reuzen) aan de brug.
Jenna zou wel graag een schroef op de airtrack
willen leren.
Tegen wie kijk jij op? Wie is je voorbeeld en
waarom? Mijn grote voorbeeld is mijn vader.

Louise Bodegom

Hoe oud was Ammelie toen
ze bij TCT begon? Ik weet
het niet precies, maar ik
denk toen ze 10 was.
Welke les/lokaal en met
welke trainer ben jij bij TCT
begonnen? Ouder-kind gym samen met m’n
moeder bij Lilian.
.
Van welke zelfgemaakte maaltijd kan Ammelie
heerlijk smullen? Op haar Instagram staat heel
veel sushi, en volgens mij houdt ze ook heel
veel van Mc Donalds.

Marit Groenewegen

Hoe oud was Ammelie
toen ze bij TCT begon? Ik
denk dat ze 13 jaar oud
was.

Als je eten mag bestellen, wat wordt het dan?
Leg uit waarom. Pizza funghi, omdat dat mijn
favoriete pizza is.

Welke les/lokaal en met
welke trainer ben jij bij TCT
begonnen? Ik ben bij de kleutergym begonnen
bij Ammelie.

Als Ammelie tijdens de les meedoet, waarbij is
dat dan? Vertel. Bij het spelletje ‘iemand is hem
niemand is hem’. En dan zegt ze dat de kinderen
punten krijgen als ze de hulpjes raken.

Van welke zelfgemaakte maaltijd kan Ammelie heerlijk smullen? Volgens mij houdt ze heel
erg van appeltaart, maar als maaltijd denk ik:
spaghetti.

Welk toestel train jij het liefst en waarom? Nu
we buiten trainen vind ik de airtrack heel leuk.

Als je eten mag bestellen, wat wordt het dan?
Leg uit waarom. Mc Donalds, omdat het super
lekker is!

Waar is Ammelie het meest trots op, welk element, dat ze ooit heeft uitgevoerd? Dat weet ik
niet.
Wat zou jij graag willen kunnen? Arabier flikflak
salto op vloer.

Tegen wie kijk jij op? Wie is je voorbeeld en
Welke doelen (elementen) hebben Louise, Jenna, waarom? Mijn dansjuf. Ze kan heel goed dansen
Lynn en Marit? Louise en Marit zijn lastig, omen zit in veel videoclips van bekende artiesten.
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Ammelie met Louise, Marit, Lynn en Jenna

Als Ammelie tijdens de les meedoet, waarbij is
dat dan? Vertel. Bij de trampoline.
Welk toestel train jij het liefst en waarom?
Vloer, airtrack om precies te zijn.
Waar is Ammelie het meest trots op, welk element, dat ze ooit heeft uitgevoerd? Ammelie is
er trots op dat ze heel hoog heeft geturnd.

Wat zou jij graag willen kunnen? Achterover
salto op het gras.

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Tegen wie kijk jij op? Wie is je voorbeeld en
waarom? Als ik eerlijk ben, heb ik niet per se
een voorbeeld.

Lynn Voorhuis

Hoe oud was Ammelie
toen ze bij TCT begon?
7 jaar
Welke les/lokaal en met
welke trainer ben jij bij TCT
begonnen? Bij Iris.
Van welke zelfgemaakte maaltijd kan Ammelie
heerlijk smullen? Van boerenkool.
Als je eten mag bestellen, wat wordt het dan?
Leg uit waarom..Patat.
Als Ammelie tijdens de les meedoet, waarbij is
dat dan? Bij Sprong
Welk toestel train jij het liefst en waarom? Brug,
want dan kun je zwaaien
Waar is Ammelie het meest trots op, welk element, dat ze ooit heeft uitgevoerd? Dubbel salto
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Lessen in de spotlights

Wat zou jij graag willen kunnen? Loop flick flack
op balk en slingeren op brug.
Tegen wie kijk jij op? Wie is je voorbeeld en
waarom? Tegen Summer uit de A-selectie.

Jenna Nijhuis

Hoe oud was Ammelie
toen ze bij TCT begon?
7 jaar.
Welke les/lokaal en met
welke trainer ben jij bij TCT
begonnen? Bij de recreatie
bij meneer Jan aan de Mussenstraat.
Van welke zelfgemaakte maaltijd kan Ammelie
heerlijk smullen? Misschien macaroni?
Als je eten mag bestellen, wat wordt het dan?
Leg uit waarom. McDonald’s, omdat het lekker
is.
Als Ammelie tijdens de les meedoet, waarbij is
dat dan? Vertel. Bij de warming up.
Welk toestel train jij het liefst en waarom? Ik
train het liefst vloer.
Waar is Ammelie het meest trots op (welk element) dat ze ooit heeft uitgevoerd? Dat weet ik
eigenlijk niet.

De donderdag Basic Gym meisjes van Jan met een folder voor een vriendinnetje voor een gratis les!
Wat zou jij graag willen kunnen? Dubbel salto
Tegen wie kijk jij op? Wie is je voorbeeld en
waarom? Weet ik niet.

Lessen in de spotlights

Assistent en trainer

Assistent en trainer

Trainen in coronatijd

De Space Gym meiden van Puck: iedereen moet een salto leren!
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Margot, Jill en Kaylee

Met de rubriek ‘Familiebruggetje’ willen we laten zien hoe belangrijk en dankbaar het is wanneer
ouders van leden helpen bij onze vereniging. Er zijn bij TurnCentrum Twente veel verschillende
commissies en activiteiten die er voor zorgen dat alle lessen en evenementen doorgang kunnen
hebben. Denk bijvoorbeeld aan inkoop, schoonmaak, onderhoud, wedstrijdcommissie en natuurlijk
het bestuur. Hoe kom je er toe je aan te bieden als vrijwilliger? Hoe is het? En wat bind je dan
aan de club? Deze vragen leggen we graag voor aan de verschillende actieve families binnen
TurnCentrum Twente. In deze editie spreken we met Jill (8 jaar) en Kaylee (5 jaar) van Meyel en hun
moeder Margot Tilma.

Margot Tilma

Jill: “Ik wil zóó graag
wedstrijden gaan doen!’
Jill van Meyel (8)

Ik ben met vijf jaar begonnen bij de Basic
Gym in Slangenbeek. Ik vond het direct heel
leuk en mocht mee doen met de Onderlinge
Wedstrijden. Ik heb toen de eerste prijs
gewonnen. Ik was heel zenuwachtig. Gelukkig
deed een vriendinnetje ook mee en waren we
samen. Al heel snel mocht ik naar Jong Talent. Ik
heb daar één keer getrakteerd, dus ik ben daar
één jaar bij geweest…..denk ik.
De online lessen hebben we thuis heel vaak
gedaan. Die deed ik samen met mijn zusje
Kaylee. We oefenen ook veel op de trampoline
in de tuin. Ik heb een eigen balk en een mat
thuis. Eigenlijk oefen ik de hele dag. Ik zit nu
bij de selectie en daar trainen we 4 x (1,5
uur) buiten en hopelijk straks weer 3x (3 uur)
binnen. Ik hoop dat de wedstrijden weer
komen, daar wil ik zóó graag aan mee doen. Ik
wil graag weer eerste worden.
Angst is niet handig bij turnen, want dan durf
je niks. Ik ben nog wel een beetje bang voor de
salto achterover. Die kan ik alleen met hulp.
Wat maakt je trots om alleen te kunnen?
Arabier op één hand en de salto voorover.
Wat wil je nog graag leren? Arabier dubbel
flikflak.
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Familiebruggetje

Familiebruggetje

Familiebruggetje

Doordat Jill naar turnen ging, zag ik dat TCT
ook Ouder-Kind gym had. Toen ben ik met
Kaylee daar naartoe gegaan. Kaylee was gelijk
enthousiast. Het is zo leuk voor die kleintjes in
de turnhal. Na de les kwamen er dames de hal
in die gingen turnen bij Turn Fit. Ik kreeg er de
kriebels van, dat wilde ik ook. Helaas werkte ik
op woensdag, maar toen ik kon wisselen heb ik
dat gedaan. Eerst met Kaylee naar de gym, mijn
moeder kwam haar dan ophalen en dan ging ik
zelf een uurtje turnen.
Hoe de eerste les ging weet ik nog precies. Je
voelt je weer jong als je dingen nog kunt van
vroeger. Het viel me helemaal niet tegen. Die

Margot: ‘De angst om een
onderdeel te doen zit je in de
weg, nu je ouder bent’

arabier zat er nog gewoon in. Dat je nog nieuwe
onderdelen kunt leren, is helemaal uitdagend.
Ik had vreselijk spierpijn, maar ik ben gebleven.
We hebben een klein vast clubje en dat is heel
gezellig. Nu je ouder bent, zit de angst je in de
weg om een sprong of element te doen. Daar
moet je je overheen kunnen zetten.
Ik wilde graag de salto doen op onze eigen
trampoline, maar het duurde een tijd voordat ik
het durfde. Je weet dat je hem kan, maar toch
moet je moed verzamelen. Op een middag heb
ik het gewoon gedaan! Dat voelde goed.
Jill traint best veel, dus het halen en brengen
kost ons veel tijd. Gelukkig kunnen we het
combineren met de ouders van Jasmijn, die
wonen hier vlakbij. Dat scheelt!

Moeder Margot vertelt dat Kaylee niet bang
is en alles na doet van haar zus Jill. Zelfs
handstand tot bruggetje en weer terug. Dan
oefent ze net zo lang tot ze het kan. Ze durft
alles en haalt de gekste capriolen uit, maar
daardoor moest ze ook al twee keer naar in het
ziekenhuis. Maar ik heb er geen last meer van,
zegt Kaylee.
Wat maakte je trots om alleen te kunnen?
Boogje voorover en terug.
Wat wil je nog graag leren?
Salto en dan op de benen (voeten 😉) landen!

Wat maakte je trots om alleen te kunnen?
De salto voorover op onze eigen trampoline.
Wat wil je nog graag leren?
De dingen die ik vroeger kon weer opnieuw
doen. Ik wil vooral het boogje achterover vanuit
stand weer kunnen.

Kaylee van Meyel (5)

Ik vind het leuk om in de turnhal te zijn. Turnen
is mooi, vooral het springtouw en een salto
maken. Dat kan ik al goed. Thuis op de bank en
in het zwembad. Ik leer alles van Jill.

Kaylee: ‘Als ik klaar ben
met zwemles, ga ik ook op
turnen!’
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Paaseieren zoeken

In de voorjaarsvakantie, 27 februari, hebben we een Openlucht Turninstuif georganiseerd voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. De opkomst was verrassend hoog, maar liefst 90 kinderen
kwamen in de buitenlucht sporten, spelen en springen. Op deze pagina een foto impressie van
deze leuke dag!

Paaseieren zoeken Ouder kind-gym

Paaseieren zoeken Basic Gym van Puck

Paaseieren zoeken Ouder kind-gym

Online Bingo

Activiteiten in coronatijd

Activiteiten in coronatijd

Openlucht Turninstuif

Door Corona konden veel leuke
activiteiten niet doorgaan. Maar
gelukkig waren er ook een paar
dingen die wel konden!
Zo was er afgelopen 6 maart de
online bingo. Er deden veel kinderen mee en er werd fanatiek
meegespeeld.
De gewonnen prijzen konden de
volgende dag worden opgehaald.

Aniek en Lars Zwijnenberg in actie tijdens de Bingo
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Er waren eens drie mannen die samen een lamp
gingen kopen: James, Watt en Reset.
Voor welke ruimte had jij deze lamp bedacht,
vroeg Watt aan Reset?
Volgens mij moet de lamp op de wc. Ik vind
hem best wel duur.
Dit is een speciale lamp met een sensor, die kun
je instellen.
Waarom moeten we eigenlijk naar deze zaak,
vroeg James? Je krijgt niet eens korting?
De lamp heeft een speciale sensor die uitgaat
na zoveel seconden.
Hoe werken die knopjes en hoeveel is zoveel?
Lees jij het blaadje eens door?
Volgens mij moet deze in de kleedkamer, dat is
toch handiger.
Stap voor stap lazen de mannen de beschrijving.
En nog eens en nog eens. Ze schoven het papier
van de een naar de ander en durfden niet toe te
geven dat ze het niet begrepen.
Engels is best wel lastig en het briefje had zulke
kleine lettertjes.
Ik weet nu hoe het moet, zei James ineens.
Maar ik ga eerst even kijken of hij nu uit is.
Stop, riep Reset, je moet dan niet naar binnen,
dan gaat hij aan.
Ik haal de lamp er weer af, het gaat niet goed.
Hij doet het gewoon niet, zei Watt.
We gaan terug naar de winkel, die lamp is niet
goed. Ik ben er klaar mee.

Vier weken later zaten de drie mannen nog
steeds om de tafel om de lamp te testen.
Ik druk vijf keer voor de tijd, maar de lamp
snapt niet wat ik bedoel, zei James. Hij heeft de
hele nacht aan gestaan.
We brengen hem terug , ik hoef die lamp niet
meer. Ik stond erbij en hij deed niks.
Volgens mij deed hij het. Bij mij sprong die aan
toen ik eraan kwam.
Ik zei toch dat je twee keer op het knopje moest
drukken.
Drukken? Er zit toch een sensor in, dan moet hij
vanzelf aangaan.

Rebus
Barbara van der Woning heeft weer een mooie
rebus bedacht en getekend. Puzzel maar

gauw wat er staat en stuur de oplossing naar
communicatie@tctwente.com.

Wat een geluk dat we door de lockdown niet in
de zaal mochten, want de Muppets hadden wel
erg veel tijd nodig om de nieuwe lampen op te
hangen én juist te programmeren. We moeten
nog maar afwachten of het goed is gelukt.

Steen & Tegelhandel

De zin die uit de vorige rebus kwam, is: “De
wereld staat op zijn kop, dat doen wij bij turnen
ook.”
We hebben uit de inzendingen een winnaar
geloot en dat is Aniek Zwijnenberg. Veel plezier
ermee!

Torenlaan 38 - 7559 PJ Hengelo
Tel. 074-2776079
Fax. 074-2776905

Puzzelpagina

Muppetshow

Muppetshow van TCT

Gefeliciteerd Aniek!

www.devrieshengelo.nl
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Dag

Wist u dat....
• De tweede les per week maar de helft kost?
• Dat uw kind dus twee keer kan trainen en
maar anderhalf keer betaalt?
• Er heel veel kinderen bij onze club dit doen?
• Als turnen zo fijn is, u uw kind hier heeel blij
mee maakt?
• Dit geen extra inschrijfkosten met zich
meebrengt?
Bekijk het rooster en bespreek de mogelijkheden met de trainer. Wij maken de extra les
met de ledenadministratie in orde.
Samen met een vriendinnetje extra trainen is
nog leuker!

Jong Talent training

Turnen en dansen bij TurnCentrum Twente

Kom eens een proefles
meedoen!
We bieden de volgende lessen aan:
Ouder & Kindgym • Kleutergym
Basic Gym • Space Gym • Tumble & Jump
Turnmix 16+ • TurnFit 30+
Groove Dance
Kijk op onze website voor meer info
Foto’s en leuke verhalen

www.tctwente.com
Startmaand gratis!
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Overzicht recreatielessen 2020-2021
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)
Zaterdag
Slangenbeek

10.00-11.00u

Amy Harink

J/M

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

15.30-17.00u
15.30-17.00u
16.30-18.00u
15:30-17:00u
09.30-11.00u
11.00-12.30u
09.00-10.30u
09.00-10.30u

Jan Mulder
Jan Mulder
Ammelie Nijhuis
Edwin Cildavil
Iris van der Werf
Jill Coopman
Puck Waanders
Jamilla ten Hove

M
M
M
M
M
M
M
M

Space-Gym (9-12 jaar)
Vrijdag
Weusthag
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
Havezatenlaan
Zaterdag
Slangenbeek
Zaterdag
J. vd Heijdenstraat

17:00-18:30u
09.30-11.00u
10.30-12.00u
11.00-12.30u
10.30-12.00u

Edwin Cildavil
Jill Coopman
Puck Waanders
Iris van der Werf
Jamilla ten Hove

M
M
M
M
M

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

17.00-18.30u
09.30-11.00u

Edwin Cildavil
Jill Coopman

J/M
J/M

Turnmix 16+
Donderdag

Weusthag

20.00-22.00u

Rosan Krikke

D/H

Turn Fit 30+
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

Jamilla ten Hove
Amy Harink

J
J

Groove Dance
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek
Dinsdag
Slangenbeek

16.00-17.00u
17.00-18.00u
18:00-19:00u

Nathalie Hunter
Nathalie Hunter
Nathalie Hunter

6-8 jaar
9-11 jaar
12 jaar e.o.

Lesrooster

Turnen bij TCT

Wist u dat...?

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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PREMIUM - BUDGET - CARNAVAL & KANT EN KLARE PRODUCTEN

@bontshop.nl

/BontshopNL

