Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief stellen we het, grotendeels nieuwe, bestuur aan jullie voor. De data van de
clubkampioenschappen zijn bekend en alle belangrijke data zijn voortaan te vinden op de website. Natuurlijk
vinden jullie ook de wedstrijdverslagen en andere belangrijke mededelingen in deze uitgave. Veel leesplezier!
(Nieuw) In het bestuur
Sinds het begin van dit seizoen hebben we een aantal nieuwe, enthousiaste bestuursleden mogen
verwelkomen. Ook vorig seizoen kwamen er vele nieuwelingen bij en er zijn een aantal bestuursleden al een
hele lange tijd actief. Het bestuur is er voor de leden, hoogste tijd dus voor een voorstelrondje!
Roel Brink (voorzitter): Ik ben Roel Brink, geboren Nijmegenaar (1948) maar sinds 1974 woonachtig in
Wijchen. Ik heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen en ben ruim 40 jaar werkzaam geweest als akoestisch
adviseur. Ik ben al sinds 1996 voorzitter van de Leleaart omdat ik de maatschappelijke plicht voelde om iets
terug te doen voor de tijd waarin ik zelf hebt gesport en de inspanning van vrijwilligers, trainers, leiders en
bestuursleden heb gezien. Daarnaast zit ik in vele besturen en organisaties.
Desiré van Rossum (vice voorzitter): Ik ben Desiré van Rossum en voor de meesten ook wel bekend als
trainster van verschillende groepen (met name acrogym). Inmiddels ben ik zo’n kleine 25 jaar lid van de
vereniging; ooit zelf begonnen als turnster en later ook deelgenomen aan acrogym-, dans- en springgroepen
en inmiddels ben ik nu al zo’n 15 jaar bezig als trainster. Dit jaar is daar voor het eerst een functie in het
bestuur bij gekomen. Mijn missie is om de visie van leiding, bestuur en leden dichter bij elkaar te brengen,
zodat we samen in een vereniging blijven sporten waar we trots op kunnen zijn!
Elly Hendriks (secretaresse): Hallo ik ben Elly Hendriks-de Bruijn en al vanaf mijn 5de jaar lid van de
Leleaart. Dat is dus al een hele tijd maar dat komt omdat ik me bij deze club thuis voel. Ik heb geturnd tot
ca. 14 jaar en ben toen begonnen met assisteren, daarna ben ik turnles gaan geven aan de jeugd en
uiteindelijk overgestapt naar de dames en heren recreatiegymnastiek en sinds een tiental jaren zijn daar
twee 55+ gemengde groepen bij gekomen. Vanaf ca. 1973 verzorg ik het secretariaat en de
ledenadministratie van de Leleaart, wat ik nog steeds met veel plezier doe. Ik hoop dat men ook eens bij de
“ouderen” gaat kijken of een keertje komt meedoen. We hebben een fijn bestuur en een kader waar we
trots op zijn! Mijn leuze: Op een ontspannende manier inspannend bezig zijn, voor iedereen!
Hermen Bos (penningmeester): Mijn naam is Hermen Bos en ik ben sinds augustus de penningmeester van
de Leleaart. Mijn dochter Selina turnt in de A-selectie en ik vind het belangrijk dat je als ouder een bijdrage
levert aan de vereniging. Zonder hulp van vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. De Leleaart zit
momenteel in financieel zwaar weer en ik wil samen met het bestuur, de leiding, de leden en de ouders, de
vereniging weer gezond maken.
Irmgard Coolen en Regie Loeffen (interne zaken): Hallo wij zijn Irmgard Coolen(li) en Regie
Loeffen(re). Sinds september zijn wij samen deze uitdaging als bestuurslid aangegaan. De 2 jaren
hiervoor hebben wij op de achtergrond al op deze post meegedraaid. We vinden communicatie een
belangrijke onderdeel binnen de vereniging, hier zetten we ons graag voor in.
Guadalupe Iglesias en Marijke Litjens (wedstrijdzaken): Hallo, wij Guadalupe Iglesias en Marijke
Litjens, zijn sinds september samen gestart als bestuurslid voor wedstrijdzaken. Guadalupe voor het
turnen en Marijke voor de acro-wedstrijden. Dit jaar gaan wij er samen voor zorgen, dat al onze
gymnasten aan een mooie en sportieve competitie kunnen deelnemen. Hopelijk behalen onze
gymnasten dit jaar mooie resultaten.
Marco Balvers (zaal- en materiaal): Ik ben Marco Balvers, 38 jaar en vader van 3 kinderen. Mijn oudste
dochter Esmee acrogymt op A niveau bij de Leleaart waar ze veel plezier heeft. Voor mij een reden om
een steentje aan deze vereniging bij te dragen. Ik ga het zaal en materiaal beheer op mij nemen.

Mendy Gijsbers (activiteiten): Ik ben Mendy Gijsbers. Ik ben 44 jaar en moeder van 3 kinderen, waarvan
de middelste een fanatieke sportster is bij "De Leleaart". Omdat het bestuur hulp kon gebruiken en ik
mijn steentje bij wilde dragen verzorg ik samen met Marjolein de functie van Activiteiten.
Marjolein Bos (activiteiten): Ik ben Marjolein Bos moeder van Joey Kempen(springgroep) en Amy Kempen
(acrogym). Samen met Mendy en Sanne regel ik activiteiten en promotie.
Sanne Fleury-Selten (promotie): Ik ben Sanne Fleury-Selten, 27 jaar en al heel wat jaren actief bij de
Leleaart; eerst als turnster en acrogymnast, later ook als trainster en sinds dit seizoen als bestuurslid
Promotie. Samen met Marjolein en Mendy vorm ik ‘Activiteiten en Promotie’. Ik ben begonnen als
bestuurslid Promotie omdat ik al vele jaren met veel plezier betrokken ben bij de vereniging en ook
graag aan anderen wil laten zien wat de Leleaart allemaal te bieden heeft.
Indien u vragen of suggesties heeft voor het bestuur, kunt u deze mailen naar info@leleaart.nl. Uiteraard kunt
u ons ook aanspreken als u één van ons in de zalen tegenkomt.
Buitendeur Suikerberg vaker op slot
Vanwege veiligheidredenen zal de deur van de Suikerberg tijdens trainingen vaker niet meer met de
zwarte knop te openen zijn. Mocht de deur dicht zijn en u wilt toch graag naar binnen, bel even aan.
Omdat de trainers op dat moment les staan te geven, kan het even duren voordat er iemand de deur
open komt doen. Mochten er al ouders of sporters in de gang zitten, gelieve dan de deur even voor elkaar open
te doen, zodat de trainers in de zaal kunnen blijven. Bedankt voor jullie begrip!
Jaarkalender, ledenvergadering en clubkampioenschappen
Op zoek naar de datum van een wedstrijd? En wanneer was het kamp ook alweer? Op de website is een
jaarkalender te vinden, waar alle belangrijke data op vermeld staan. Dus bij twijfel: even op de website kijken!
Even twee belangrijke data om alvast te noteren:
De ledenvergadering hebben we dit seizoen wat naar voren gehaald omdat we vorig seizoen
merkten dat hier behoefte aan was bij de leden. Deze staat nu gepland op donderdag 8 mei.
De clubkampioenschappen staan gepland in het weekend van 21 en 22 juni. Zet deze data
alvast in je agenda!
Hij komt er weer aan: de paaseitjesactie!
Om te zorgen dat de clubkas een beetje wordt bijgevuld, organiseert Activiteiten ook dit jaar weer
de paaseitjesactie. Op basis van ervaringen van afgelopen jaren, hebben we de procedure wat
aangepast. In de week van 10 maart krijgen alle leden een bestellijst mee voor de actie. Hiermee
kunnen ze langs de deuren gaan om mensen te vragen de paaseitjes te kopen. Deze lijst moet
uiterlijk 22 maart weer ingeleverd worden bij de leiding van de eigen groep. De leden krijgen dan, enkele lessen
later, het juiste aantal zakjes mee en kunnen dan ook het geld ophalen. Voor degene met de meest verkochte
zakjes is er een verrassing!
De vloer in de Turnhal is gemaakt!
Een groep sterke mannen en vrouwen heeft de vloer in de Turnhal opnieuw gelegd, waardoor hij
weer volledig veilig en bruikbaar is. Het was een behoorlijke klus en ondanks dat de klok maar
bleef aangeven dat het half negen was, waren ze pas om half twaalf klaar! Iedereen die heeft
geholpen, heel erg bedankt!
Gezocht: vrijwilligers voor belactie Vriendenloterij op 26 maart
Op woendag 26 maart wordt er een belactie georganiseerd vanuit de Vriendenloterij voor
onze vereniging! Op deze avond worden leden gebeld om lid te worden van de
Vriendenloterij en daarmee steunen zij ook de Lelelaart. Voor elk lot gaat namelijk automatisch €6,- naar de
clubkas en u maakt kans op mooie (geld)prijzen! We zijn voor deze avond nog op zoek naar 8 vrijwilligers die
hiervoor de telefoon ter hand willen nemen. Al het materiaal etc. wordt ter beschikking gesteld door de
Vriendenloterij. Wilt u de vereniging hiermee helpen? Mail dan voor 10 maart naar: info@leleaart.nl
Hebt u al een lot van de Vriendenloterij die nog niet gekoppeld is aan onze vereniging en wilt u de Leleaart
steunen? Dat kan! U kunt uw loten telefonisch of via een formulier laten omzetten. Om telefonisch uw
bestaande loten om te zetten kunt u contact opnemen met de ledenservice van de VriendenLoterij: 0900 - 300

1400 (10 cpm, op werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur). Mocht u uw loten willen omzetten via het formulier,
dan kunt u contact opnemen met Eric Coolen (ecoolen@xmsnet.nl). We willen iedereen die ons steunt of gaat
steunen alvast hartelijk bedanken!
e

e

Acrogym: 1 en 2 plaatsingswedstrijd D/E niveau
Het is alweer even geleden, maar op 18 januari was de eerste plaatsingswedstrijd van het D-/E-niveau. Marieke
Schel en Yasmin Jacobs (E-junioren) lieten een hele mooie oefening zien wat beloond werd met een gouden
medaille. Voor Sterre en Suus was het erg spannend want het was hun eerste wedstrijd, net als voor Sanne,
Ellemieke en Puck! Knap gedaan, dames! Na de middagwedstrijd mochten Maud van de Wiel, Elien Watson en
Amy Kempen (D-niveau) een bronzen medaille in ontvangst nemen en kregen Pleun Tijsse-Klasen, Manon
Verwaaijen en Isa Rutten (D-pupillen) een gouden medaille omgehangen. Al met al
een goede dag dus!
Op 8 februari was de tweede plaatsingswedstrijd in Wijchen. Het werd een hele
gezellige dag met alle vrijwilligers en gymnasten, iedereen ontzettend bedankt! De
teams hebben zich op deze thuiswedstrijd van hun beste kant laten zien: In de
ochtend was er zilver voor het damespaar Marieke en Yasmin. In de middag was er
zilver voor de Pleun, Manon en Isa en in de zelfde categorie brons voor de
damesgroep Lot Schraven, Luna op ten Berg en Isa Poelen. Het team van Dagmar,
e
Marlieke en Eimi lieten een mooie oefening zien maar grepen met een 4 plaats helaas net naast een medaille.
Tijdens de prijsuitreiking kon het publiek ook nog genieten van een mooie demonstratie van A-seniorenteam
Imke, Evi en Femke en A-jeugdteam Manouk, Eva en Meike en zorgden voor luid applaus.
Het merendeel van de teams heeft zich op deze dag ook geplaatst voor de regiofinale op 8 maart in Dinxperlo.
Dit zijn naast de bovengenoemde medaillewinnaars ook: Merel en Elske (E-junioren), Sterre en Suus (Ejunioren), Daphne en Ellemieke (E-junioren) Julia, Ilse en Puck (E-senioren) Femke, Carola en Roos (D-niveau),
Maud, Elien en Amy (D-niveau) en het team Dagmar, Marlieke en Eimi (D-niveau). Hartelijk gefeliciteerd!
e

e

Turnen: 2 en 3 plaatsingswedstrijd van de 3e divisie
In de 1e wedstrijd turnden Damla Narsap , Kimberly Frehe, Kiki Peulen, Pleun Hoes, Evi Derks en Inge
Hooijmans naar beste kunnen en dit leverde mooi plaatsingen op voor in het klassement, waaronder een 6e
plek voor Pleun Hoes en een 13e plek voor Kiki Peulen.
Kimberly turnde een redelijke wedstrijd. De overslag over de pegasus ging super!
Damla vind sprong wel oke, brug ging ook lekker bij de meiden. Damla heeft zichzelf
overtroffen op vloer en balk, goed gedaan!
In de 2e wedstrijd waren de Selina Bos, Meike Derks, Jara Silipo en Nouk van Tintelen
aan de beurt. Selina turnde een zeer stabiele wedstrijd waaronder een super mooie
balkoefening. Selina eindigde op een mooie 8e plaats. Meike mocht vanwege een
blessure alleen een brugoefening turnen. Nouk en Jara hadden niet echt hun dag die
zaterdag. Jara bleef wel heel mooi staan met de radslag op balk en dit was pas 1 keer eerder gelukt in de
training, ze schrok zo dat ze stond dat ze vervolgens met de sprongen toch nog de balk moest verlaten!
In de 3e wedstrijd turnden onze senioren turnsters Maryse Lamers en Marieke Kistenmaker echt een top
wedstrijd. Ook junior Lonneke van Alebeek was ondanks haar blessures present en heeft een hele wedstrijd
geturnd. Marieke scoorde het hoogste punt op vloer op haar hielen gevolg door Maryse die 2e werd op dit
toestel. Marieke miste net het podium met een 5e plek. Maryse werd 1e en nam de gouden medaille mee!
e
In de 3 plaatsingswedstrijd was een zilveren medaille voor Pleun Hoes en een bronzen medaille voor Marieke
Kistemaker! Alle turnsters lieten zien goed getraind te hebben tussen de wedstrijden door en bij iedereen was
de vooruitgang te zien op de wedstrijd. Kiki, Pleun, Selina, Maryse, Marieke en Evi hebben zich weten te
plaatsen voor de regiofinale. Meiden, veel succes op de regiofinale!
e

Acrogym: 1 plaatsingswedstrijd C-niveau
Op zaterdagochtend 1 februari reisden we met twee teams af naar Hattem voor de eerste
plaatsingswedstrijd van het C-niveau. Yvonne Arntz, Eline Giesbers en Tessa Phoelich hebben
er twee nette oefeningen laten zien. Voor Tessa was dit extra knap, zo de eerste keer in dit
niveau. Voor beide oefeningen behaalden zij een score van in de 24 punten.
Bij het team van Helen van Wijk, Sarah Oosterman en Eva Gijsbers eindigde de wedstrijd
verrassend goed. Zij mochten een bronzen medaille mee naar huis nemen! Vooral de tempo
oefening viel bij de jury in de smaak met 25.25 punten. Bij de balansoefening was het jammer
dat Sarah de grond moest vastpakken na haar salto tot kniezit, maar met een score van 24.7

was het dus toch genoeg voor een podiumplaats. Extra knap van deze meiden, aangezien ze al een hele tijd
kampen met de polsblessure van Helen. Nu ook Eva last heeft van haar enkel en Sarah een blauwe knie heeft
van de val, zijn ze nu officieel benoemd tot ‘brokkenpilotenteam’.
e

e

Turnen: 1 plaatsingswedstrijd 5 divisie
e
Zondag 26 januari was de eerste plaatsingswedstrijd van de 5 divisie, waar 8 turnsters in actie mochten
komen. De eerste wedstrijd was Dominique aan de beurt, bij wie het nog een beetje te spannend was om op de
balk te blijven staan. Toch draaide ze een hele goede wedstrijd en kan ze zeker tevreden zijn.
De tweede wedstrijd mochten Lynn en Faye in actie komen, en zij begonnen allebei super. Lynn bedacht zich
dat ze best twee keer van balk kon vallen, en Faye moest even wat tranen laten toen ze dacht dat ze op brug
haar voeten aan de vloer had getikt terwijl dat niet de bedoeling was. Achteraf bleek dat de jury het helemaal
niet had gezien, dus ze had een beetje mazzel. De meiden sloten de wedstrijd op vloer uiteindelijk heel goed af,
waardoor ze met een tevreden gevoel de wedstrijd afsloten. Faye mocht aan het eind van de wedstrijd zelfs
een bronzen medaille in ontvangst nemen, goed gedaan!
En toen was het alweer tijd voor de derde wedstrijd en waren Donna en Britt aan de beurt. Deze meiden
e
e
begonnen zo goed aan de wedstrijd op sprong, dat ze op dit toestel 1 en 2 werden. Vervolgens bleven ze een
goede wedstrijd draaien en mocht Britt een bronzen en Donna een zilveren medaille in ontvangst nemen.
Samen op het podium, dat vonden ze pas bijzonder. Gefeliciteerd meiden!
En toen waren Joël, Celine en Maud aan de beurt, die de wedstrijddag af mochten sluiten. Vooral de
e
e
e
vloeroefeningen waren voortreffelijk: Maud 1 , Joël 4 en Celine 6 op vloer. Wat een toppers! De meiden
hebben over het algemeen een heel goede wedstrijd gedraaid, met mooie plaatsingen.
Uitgebreide wedstrijdverslagen kunnen jullie ook vinden op onze Facebookpagina of de website!
Wil jij ook een stukje schrijven voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld over wat je leert tijdens
de les of wat je hebt meegemaakt op een wedstrijd? Dat kan! Stuur je stukje naar
activiteitenenpromotie@leleaart.nl!

Agenda
Voorjaarsvakantie
Turnwedstrijd pre-instap in Wijchen
Paasvakantie
Ledenvergadering
Hemelvaartvakantie

zondag 02 maart 2014 t/m zondag 09 maart 2014
zaterdag 29 maart
zondag 20 april t/m zondag 04 mei
donderdag 08 mei
zondag 25 mei t/m zondag 01 juni

Gymnastiek- en turnvereniging De Leleaart Secretariaat : Arendstraat 16, 6601 AW Wijchen

Tel: 024-6416079

E-mail: info@leleaart.nl

