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GAREO’s onderlinge wedstrijden met demo van
Nederlandse topturnsters en nijntje Beweegfeest
Medailleregen tijdens
clubkampioenschappen Rekken
REKKEN - Het lijkt alweer zo lang
geleden dat de jeugd het tegen
elkaar opnam in de onderlinge
recreatieve gymwedstrijden van
16 februari. Bijna vijftig
jeugdleden streden op toestellen
balk, brug, vloer, sprong en
ringen om het eremetaal.
Absolute winnares werd Lynn
Rotering. Zij mag zichzelf
Clubkampioen 2020 noemen.
Buiten waaide het onstuimig,
maar binnen op de tribune in
gymzaal 't Asterloo was het druk.
Voor veel gymnasten was het de
eerste wedstrijdervaring en was

Engelberts, nipt gevolgd door
Jens Rotering en Nils
Visschedijk. Bij de meisjes tot en
met negen jaar namen Esmee
Lubbers en Amelie Moolenaar
de gouden plakken mee naar

Tijdens de pauze was er een
demonstratie van NK-turnsters
Eline Leeuw en Sophie Verschoor
van Quick Oldenzaal. Deze
turnsters trainen acht uur per
week en turnen op hoog niveau.
OPBRENGST GROTE CLUBACTIE

het reuzespannend. In de
categorie jongens tot en met
negen jaar werden binnen
hun niveau Marijn Winters en
Stan Esselink eerste. Van de
jongens vanaf tien won Max

huis. Jasmijn Lubbers en Lynn
Esselink werden eerste in de
categorie meisjes vanaf tien
jaar. Bij de selectie waren er
eerste prijzen voor Meike
Wantia, Anne Stomps en Elea
Noch.

De Grote Clubactie van 2019 heeft
een bedrag van 1980,70 euro
opgeleverd. Topverkopers binnen
de club waren Eszter Jonkman,
Jens Rotering, Sven Hoenink en
Kees Engelberts. Gareo heeft het
fraaie eindbedrag eveneens (en
met name) te danken aan de
lokale ondernemers, door hun
aankoop van zogenaamde
sponsorloten of giften: loonbedrijf
Beusink, O'Hara, Van de
Vossebulten bestrijding, café
Kerkemeijer/snackbar 't Kip,
bouwbedrijf Roossink, Bloem en
Kado Groot Kormelink, Camping
Den Borg, fiets en kanoverhuur
Ten Brinke en vee- en
varkenshandel Reinders.
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Tien nieuwe diplomahoudertjes erbij

Met hun basisvaardigheden zit het wel goed!
Op 16 februari was het grote
nijntje Beweegfeest. Tien
GAREO-kleuters ontvingen
uit handen van Ellen van
Brummelen het officiële
KNGU-diploma. GAREO is
sinds 2018 erkend aanbieder
van de nijntje Beweeglessen.
Goed gedaan, jongens en
meisjes! Met jullie
basisbeweegvaardigheden
zit het wel goed.

In verband met COVID-19
is besloten dit jaar geen
gezamenlijke
eindactiviteit te
organiseren. In plaats
daarvan houden we na de
zomervakantie een
activiteit voor alle
groepen. We houden
jullie op de hoogte.

Afscheid en van Ellen van Brummelente Raa en stagiaire Kim Vrieze
Zoals jullie weten heeft Ellen van
Brummelen-te Raa aangegeven te
willen stoppen met de gymlessen
op zaterdag. De lessen zijn niet
meer te combineren met een druk
gezin, een eigen onderneming en
een drukke baan. Hoewel Ellen nu

COVID-19: geen eind-,
maar beginactiviteit

al haar laatste les geeft, nemen we in
het nieuwe seizoen, tijdens onze
beginactiviteit officieel afscheid van
haar. Datzelfde geldt ook voor
stagiaire Kim Vrieze. Dit jaar heeft ze
veel geleerd en de vereniging enorm
geholpen tijdens de lessen.

Vakanties
2020-2021
Zet alvast
op de
kalender

Opvolging
juf Ellen
Vanaf zaterdag 29 augustus
worden de ouder-en kindgym, de kleuterles en de
meisjes 6-9 jaar gegeven
door Veerle Lindner en
Lisan Vennevertloo. De ene
week neemt Veerle de
lessen voor haar rekening
en de andere Lisan
Lisan is een bekend gezicht
bij GAREO en geeft les aan
de selectiegroep. Veerle
studeert aan de Academie
Lichamelijke Opvoeding in
Nijmegen en heeft ervaring
met de doelgroep als skilerares. Beiden heten jullie
na de vakantie van harte
welkom en hebben er zin.
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Nieuw gymjaar start vanaf maandag 24 augustus

Fijne vakantie! Blijf gezond.
Nog heel even en het is
zomervakantie en zit het
gymjaar erop. Het jaar 2020 is
half verstreken. Hoe de
tweede helft zal verlopen, is
de vraag, maar het lijkt ons
veilig om te stellen dat we
het afgelopen half jaar niet
snel zullen vergeten.
Iedereen kreeg te maken met

het Corona-virus. Voor
sommigen kwam het heel
dichtbij, door besmettingen in
de familie, op het werk of in de
kennissenkring.
Zoals het Coronavirus een
groot deel van het leven
stillegde, zo werden ook de
gymlessen geannuleerd. Dat

het wel even zou duren, werd snel
duidelijk.
Na goed overleg besloot het bestuur
de contributie te halveren en de
leiding deels door te betalen. De
geplande activiteiten en
vergaderingen werden afgelast.
Vanaf half mei, mocht de jongste
jeugd weer naar buiten en werd in
samenspraak met de leiding en SP
Rekken besloten buiten les te geven.
En daar gingen de kids… soms met
regenlaarzen en soms in zwempak.
Gebruikmakend van alles wat buiten
maar voor handen was. De meisjes
van de selectie werden
onderworpen aan een ware
bootcamp en hebben zelfs een
balletje getrapt.
De afgelopen weken zijn ook de
senioren die dat wilden met Trix de
‘wei’ in geweest. Het weer werkte
gelukkig mee. En zo werd
‘buitengym’ voor zowel leden als
leiding een leuke ervaring.
We willen de leden, maar vooral ook
de leiding bedanken voor al hun
begrip, inzet en flexibiliteit. En SP
Rekken natuurlijk voor het
beschikbaar stellen van hun velden.
Vanaf 24 augustus beginnen we
weer. Hopelijk zoals we dat gewend
waren; vanuit de gymzaal. Zonder
tegenbericht in ieder geval wel. Fijne
vakantie en tot na de zomer!
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