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Rust versus onrust 
 
Het voorwoord schrijven. Ik word ieder jaar op tijd gevraagd. En dan 
moeten ze me nog een paar keer herinneren. Heel eerlijk, dat is ook 
omdat ik het vergeet. Maar dat is niet mijn enige of beste excuus. Het 
voorwoord schrijven is altijd een moment dat ik even stil sta bij het 
afgelopen jaar. Dat doen we vaak in december wel, met de jaarwisse-
ling. Maar in de regel niet zozeer in de zomer. Goed, het moment van 
voorwoord schrijven is dus voor mij een terugblik. Dan bedenk ik me 
wat voor een jaar we hebben gehad en wat ik graag aan jullie wil 
schrijven. Dat moet altijd even op de achtergrond in mijn hoofd 
draaien; zoals ik dat maar uitleg. De woorden komen, de zinnen vor-
men zich en dan staat er met 10 minuten een voorwoord op papier.  
 
Het afgelopen jaar. Corona is en blijft. Het blijft daardoor in de basis 
wat onrustig. Voor de rest is er in de wereld genoeg gebeurt afgelopen 
jaar. Mooie dingen zeker! En toch ook lastige dingen. Oorlog. Prijzen 
die omhoog schieten, producten die minder leverbaar zijn, de huizen-
markt die toch ook heel gek doet, stikstof, en ga zo maar door. Een 
boel onrust. 
 
Er is voor mij 1 plek, of 1 moment waarbij ik alle onrust om me heen 
vergeet. Dat is als ik aan het volleyballen ben. Ik heb geen tijd om me 
zorgen te maken. Want ik ben met het spel bezig. Ik ben competitief 
dus ik win graag. Of verlies goed. Maar dan is er geen ruimte in je 
hoofd voor andere dingen. En dat is de truc denk ik. Of althans, voor 
mij. De wereld zal altijd onrustig zijn, in mindere of meerdere mate. 
De balans is altijd uit balans. Het gaat erom dat we kunnen meebe-
wegen, we de onrust buiten onszelf houden en niet in ons laten ko-
men.  
 
Nou, nu klink ik misschien te filosofisch. Ik wil maar zeggen dat 
doordat we kunnen sporten, wandelen, een hobby beoefenen, wat er 
bij u/jou past, we een rust moment hebben. Even bij jezelf en tot je-
zelf. Ik ben erg blij dat we afgelopen jaar gewoon konden sporten. En 
wees welkom als je een keer mee wilt doen! Al was het maar om even 
een uurtje je hoofd tot rust te krijgen.   
 
Ik hoop dat jullie allemaal een fijne zomer hebben en het goed gaat. 
10 minuten later sluit ik af  met een (rustige) glimlach voor jullie alle-
maal.  
 
Tot gauw!  
 
Mariska Bode 
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Bestuursleden 

 

Voorzitter 
Mariska Bode 
06-46298620 
 
 
Secretaris / Ledenadministratie 
Ton Trel 
0545-481001 
gvg1966@gmail.com 

 

 

Penningmeester 

Johan Dinkelman 

0545-275600 

 

 

 

 

Leden 

Annelijn Roessink   Irene Menting 

0545-201279    0545-481726 

 

 

Kirsten Kl. Willink   Wilbert Hietbrink 

06-21946166    0545-274664 
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Leiding 

 
Lina Brand    Leidsters jeugdgym donderdag  
lina.brand@student.graafschapcollege.nl 
 
- - - - - - - - - -     Leidster damesgym 
- - - - - - - - - - - -  
 
Nick Holtkamp    Trainer volleybal NEVOBO 
06-29209930 
 
Ton Trel     Trainer volleybal dames heren 
0545-481001 
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DAMESGYM 
 
Damesgym is een groep vrouwen van jong tot oud die alle 
spieren van het lichaam graag actief willen houden. 
Onder deskundige begeleiding trainen zij een uur op 
donderdagavond. 
Het is een gezellig uur waar ontspanning en kontakten voor-
op staan. 
Kom gerust eens aan en proef de gezelligheid.   

JEUGDGYM 
De jeugdgym is een combinatie van gymnastiek en spel 
waarin plezier in beweging centraal staat. 
Andere zaken, zoals samenwerking, coördinatie en gezellig-
heid komen echter ook zeker aan bod. 
De groepen worden ingedeeld naar leeftijd en vaardigheid. 
Lestijden worden zo veel mogelijk afgestemd met de voetbal.  
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Volleyballen 

Fanatieke gemengde groep dinsdag. 
 
Wil je graag lekker fanatieke volleybaltraining op zowel 
techniek als spelsystemen? 
Lijkt het je leuk om mee te doen aan de recreantencompetitie 
van de NEVOBO? 
Kom dan op dinsdag eens kijken of speel gewoon een paar 
keer mee. 
Of misschien vind je volleyballen zo leuk, dat je zowel de 
woensdagavond als de dinsdagavond wilt trainen en spelen. 
Kom eens kijken!  



 

Even voorstellen 

 

Hallo, ik ben Lina Brand, 19 jaar en woon in Borculo.  
Ik volg een Sport en Beweeg opleiding in Doetinchem en ga 
dit schooljaar naar het 4e leerjaar. 

Afgelopen jaar was het 1e volle jaar als jeugdgym leidster. 
Tijdens de lessen heb ik vaak toestellen klaarstaan waar ze 
zelf kunnen kiezen wat ze gaan doen, hierdoor kan iedereen 
zelf kiezen wat ze leuk vinden en blijft iedereen in beweging.  
Ik begin en eindig de lessen vaak met een spel en soms heb 
ik voor de gehele les een spel die de kinderen ook zelf kun-
nen aangeven dat ze deze graag willen gaan doen. 

Naast de lessen bij de Gymnastiek Vereniging Geesteren 
verzorg ik ook turnlessen en peuter- kleutergym in Borculo. 

Ook verzorg ik lessen bij special gym en dans in Velswijk. 

Lijkt het jouw ook leuk om een keer mee te doen? Kom ge-
rust een keer langs of doe gezellig mee! 
je kunt me ook altijd bereiken via de mail: 

lina.brand@student.graafschapcollege.nl 

 

Groetjes, 
Lina Brand 
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AANMELDINGSFORMULIER 
 

 GYMNASTIEKVERENIGING GEESTEREN 
 

 

NAAM          M/V. 
 
VOORNAMEN (VOLUIT)        
 
ROEPNAAM          
 
ADRES           
 
POSTCODE          
 
GEBOORTEDATUM         
 
TEL:            
 
E-MAIL ADRES:         

 
Volleybal    O woensdag 
Jeugdgym    O donderdag 
Damesgym   O donderdag 
Competitievolleybal  O dinsdag 

 
Lid bond incl: 4 competitie avonden O 

 
“ Deelname aan de sportactiviteiten van GVG is op eigen risico “ 

 

Machtiging z.o.z.  
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Afmeldingsformulier GVG  

 
Naam:          
 
Adres:          
 
Postcode + Woonplaats      
 
           
 
Geb. Datum:   - -  
 
Ingangsdatum:  - -  

 
Reden:          
 
           
 
           
 
           
 
 

 
Graag inleveren bij de ledenadministratie. 
 
LET OP ! 

Afmelding kan tot 2 weken voor het begin van het 
nieuwe halfjaar. 



 



 



 

Vakantierooster 2022 – 2023  

  

21 augustus     Vakantie is afgelopen. 

       We beginnen weer.  

22 t/m 30 oktober   Herfstvakantie 

       (Voor de jeugd!)  

22 december t/m 8 januari  Kerstvakantie  

25 februari t/m 5 maart   Voorjaarsvakantie 

       (Voor de jeugd!)  

7 april t/m 10 april    Goede vrijdag / Pasen  

29 april t/m 7 mei    Meivakantie  

       (Voor de jeugd!)  

18 mei       Hemelvaart  

29 mei       2e Pinksterdag  

8 juli t/m 20 augustus   Zomervakantie  
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Evenementenrooster 2022-2023 
 

23 aug 2022 We beginnen weer ! 
   di. NEVOBO-volleybal 
 
24 aug 2022 wo. Start volleybal dames en heren. 
 
25 aug 2022 do. Start lessen jeugdgym en damesgym 
 
10, 11 en 12   After-eier toernooi 2022 
 
20 of 21 dec  Gezamenlijke volleybalavond dames/ 
 2022 heren aanvang 20.00 uur, 
   de NEVOBO training op dinsdag i.o.! 
 
3 febr 2023 Jaarlijks GVG toernooi met Diepenheim,  
   Geesteren, Gelselaar en Noordijk. 
 
3 april 2023  Ledenvergadering 20.00 u zaal Geesink 
   ( Onder voorbehoud ) 
 
In overleg Laaste NEVOBO les van dit 
   seizoen !!! 
 
22 aug 2023 Aanvang Seizoen 2023-2024  

NEVOBO-wedstrijden: 

Deze gegevens waren niet bekend bij het opmaken van het 
boekje.  
Je kunt het wedstrijdschema ook vinden op de volgende web-
site. 
http://www.volleybal.nl  
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Volleyballen op de woensdagavond 

Is volleyballen voor volwassenen, in ontspannen sfeer, met 
een gemengde groep (dames en heren). 
Heel veel volleybalervaring is niet nodig om mee te doen; een 
beetje balgevoel, zin om het te leren en plezier in het spelletje 
zijn meestal wel genoeg. 
We beginnen met inspelen om het lichaam en vooral de vin-
gers op te warmen. 
Daarna volgen een paar gerichte oefeningen om de controle 
over de bal te verbeteren. 
Om tot een leuk spel te kunnen komen is enige balbeheersing 
natuurlijk wel nodig, een paar simpele technieken en aan-
dachtspunten zijn hiervoor vaak al genoeg. 
Gezelligheid staat op deze woensdagavonden echter voorop, al 
kun je jezelf - als je dat wilt -natuurlijk ook lekker moe spe-
len. 
En mocht je af en toe meer willen spelen dan alleen op de 
woensdagavond? 
In de loop van het seizoen worden nog drie of vier recreatieve 
volleybaltoernooitjes gespeeld met teams uit andere dorpen. 
Daarnaast wordt in het najaar het After-eiertoernooi gehou-
den. 
Daar kun je met je buurtteam dan als een ervaren speler aan 
meedoen. 
 
Zin gekregen of nieuwsgierig 
geworden? 
Kom een paar keer vrijblijvend 
meedoen! 
We kunnen altijd wel verster-
king van de groep gebruiken.  
 
Plaats: gymzaal van de Zunne-
kamp. Tijd: 20.00 uur – ± 21.30 
uur. 
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CONTRIBUTIE 

Deze bedraagt: 
Jeugdgym   € 40,00 per half jaar. 
2e en 3e kind  € 30,00 per half jaar. 
Dames gym  € 50,00 per half jaar. 
Volleybal   € 50,00 per half jaar. 
Nevobo   € 20,00 per jaar. 
 
Elk volgend onderdeel voor de helft per halfjaar. 
 
Halfjaar loopt van 1 november tot 30 april en van 1 mei tot 31 
oktober. 
 
De contributie incasso-inningen zijn op 1 november en 1 mei. 
 
Ledenadministratie: 
 
Ton Trel 
Morsweg 28 
7274 AG Geesteren 
 
 
 
Aan- en afmeldingen van lidmaatschap dienen schriftelijk  
te gebeuren. Formulieren hiervoor zitten in dit boekje en ze 
zijn bij de leiding verkrijgbaar. Graag ook bij aanmelding gelijk 
het incasso formulier invullen. De formulieren dienen afgege-
ven te worden bij de ledenadministratie. Afmelding kan tot 2 
weken voor het begin van het nieuwe halfjaar. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.  
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Openbare lessen 
 
Sporten is goed voor iedereen. Velen zijn dan ook al lid van 
Gymnastiekvereniging Geesteren. Niet alleen om te gymnas-
tieken, ook om te volleyballen. 
 
Nog geen lid en wel interesse? Of gewoon benieuwd hoe een 
les verloopt? 
 
Het hele jaar door kan iedereen vrijblijvend een paar lessen 
meedoen, om daarna te beslissen om eventueel lid te worden. 
 
Wanneer de verschillende lessen zijn, kunt U in dit boekje 
vinden. 
 

Graag tot ziens in de Zunnekamp !  
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After-eier volleybaltoernooi.  
 
Zou het er in november toch van komen? Het jaarlijkse After 
Eier Toernooi! Vorig jaar is het helaas niet doorgegaan, toch 
was dat wel de juiste keuze. We missen “het normale leven” 
allemaal, hoe leuk zou het zijn om weer als vanouds samen 
te sporten, als toeschouwers samen te kijken en natuurlijk 
natijd samen weer de kantine in voor gezelligheid en natuur-
lijk een drankje. Dit 3-daagse evenement is niet meer weg te 
denken in Geesteren. Aan dit leuke toernooi hebben we toch 
allemaal weer behoefte aan!! 
 
Jong en oud uit Geesteren (of oud Geestenaren!!) kunnen 
zich opgeven bij de eigen buurt, per buurt worden de spelers 
ingedeeld in één of meerdere teams. Op donderdag- en vrij-
dagavond worden de poulewedstrijden gehouden, de win-
naars spelen op zaterdag de finalewedstrijden en barst de 
hevige strijd los voor de felbegeerde wisselbeker! 
Op alle avonden is de gezellige kantine geopend voor een 
hapje/drankje en het kijken vanuit kantine of zaal naar de 
wedstrijden. Toeschouwers zijn altijd welkom. 
 
Of je nu jong (vanaf voortgezet onderwijs) of oud bent, goed 
of juist minder goed bent in volleyballen, het maakt allemaal 
niet uit! Het belangrijkste is dat we er een 
sportief maar vooral gezellig toernooi van 
maken. 
 
Of (en wanneer) het dit jaar doorgaat hangt 
natuurlijk volledig af van de maatregelen, 
we houden het in de gaten. Mocht de moge-
lijkheid bestaan om dit toernooi op een 
“enigszins normale” manier te organiseren dan zullen we dat 
zeker doen! Dus als jouw buurt je vraagt: Geef je op!!! 
 
GVG After-eier commissie 
(Wily, Roel, Simon, Evelien, Irene en Shane)  
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Lestijden: 
 
 

Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur Nevobo recreantenvolleybal 
Woensdag  20.00 tot 21.30 uur Dames-Herenvolleybal 
Donderdag  18.00 tot 18.45 uur Groep 1 
   18.45 tot 19.30 uur Groep 2 
   20.00 tot 21.00 uur Damesgym 
 
 
De groepsindeling zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. 
Er kunnen dus nog wijzigingen komen. Iedereen zal daarvan 
vroegtijdig op de hoogte worden gesteld. 
 
 
Sportkleding.  
 
De vereniging kent enkele regels met betrekking tot de kleding. 
Deze zijn: 
 
Sportschoenen: 
o De sportschoenen moeten in de kleedruimte aange trokken 
   worden, dus niet van buiten zo naar binnen lopen. 
o In verband met de vloer van de zaal zijn sportschoenen met    

zwarte zolen niet toegestaan. 
 
Kleding: 
o Tijdens de lessen is de sportkleding vrij. 
o Tijdens officiële wedstrijden (o.a. recreantencompetitie) 
   wordt van de leden verwacht het officiële sponsor-tenue te  
   Dragen. 

( Gele shirt en blauwe broek zijn onze huiskleuren)  
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