
 

 

  

 

 

Nieuwsmail - oktober 2020   

 

Gazelle 75 jaar 
23 oktober 2020 is het precies 75 jaar 
geleden dat Gazelle werd opgericht!  
 
Het is toch fantastisch dat al zo vele jaren 
wekelijks jong en oud in beweging is in ons 
dorp! Eerst aan de Dorpsstraat in het 
gymlokaal en sinds 2012 in het Kulturhus. 
Met dank aan alle train(st)ers voor de 
lessen en de trouwe bestuursleden voor 
hun inzet. 
 
Gymnastiekvereniging Gazelle werd in 
1945 opgericht na een turndemonstratie 
van Gymvereniging Hercules (Epe) op het 
eerste Oranjefeest in Oene na de Tweede 
Wereldoorlog. Hiernaast een gedeelte van 
de 1e notulen. Via onderstaande link kun je op onze site meer lezen over de geschiedenis van Gazelle:  
https://www.gazelleoene.nl/index.php/over-ons/geschiedenis-van-gazelle  
 

Ere - (oud) bestuursleden 
Al die jaren hebben vele bestuursleden de vereniging draaiende gehouden. Wist u/jij dat we 5 ere - (oud) bestuursleden 
hebben? Dat zijn Alie Lubbinge, Marinus van Asselt, Koert Rip, Wilco Brendeke en Annie Wassink. Zij werden deze week 
verrast met een bloemetje: 

 
 
 

Alie Annie 

https://www.gazelleoene.nl/index.php/over-ons/geschiedenis-van-gazelle


 

 

Viering jubileum 
We waren afgelopen winter voortvarend gestart om het 75-jarig jubileum dit jaar te gaan vieren en hadden veel 
ideeën; als bestuur met aanvullend een jubileumcommissie. Door de corona-pandemie kwam ook dit stil te liggen en 
kunnen er helaas geen activiteiten plaatsvinden. Als het kan, organiseren we in (’t voorjaar van) 2021 alsnog een 
jubileumavond. 
 
Voor onze leden hebben we een leuke attentie uitgezocht. Deze ontvangen jullie tijdens de lessen of vinden jullie 
binnenkort in je brievenbus. 
 

Dames conditiegroep 
Bij de Body Workout groep (gestart halverwege de jaren ’80 als “dames conditiegroep”) zijn twee dames vanaf het 
begin al present: Joke van Soeren 
en Bep Riphagen. Dus al 35 jaar en 
daarmee zijn zij het langst actief 
binnen onze vereniging. Dat 
verdient een bloemetje! 
 
De groep kent trouwens nog meer 
trouwe leden die al vele jaren 
werken aan hun conditie.  
Helaas liggen de lessen nu tijdelijk 
stil i.v.m. de corona-pandemie. 
 
We hebben Joke gevraagd om een 
terugblik te schrijven; zie hieronder! 
Bedankt, Joke. 
  
 

Koert 

Marinus 

Wilco 

Bep Joke 



 

 

Terugblik Joke van Soeren 

  

Algemene ledenvergadering  
8 juli 2020 
De jaarlijkse ledenvergadering hadden we 
doorgeschoven naar 8 juli 2020. Tijdens 
deze vergadering namen we afscheid van 
Han Tellegen (voorzitter, bijna 7 jaar) en 
Annie Wassink (bijna 40 jaar bestuurswerk; 
secretariaat en coördinator groepen).  
 
Wilco Brendeke was vorig jaar al gestopt, 
maar kwam als afronding de jaarcijfers 
doornemen. 
 

75 jaar gymnastiekvereniging Gazelle in Oene 
 
Bij elk jubileum dat wordt gevierd kijk je meestal terug naar de jaren die voorbij gingen. Toen mij dan ook 
werd gevraagd om een stukje voor de nieuwsmail te schrijven moest ik wel even diep nadenken en graven 
in mijn herinnering. 
Het moet ergens tussen 1985 en 1990 zijn geweest dat er een gym groep voor dames werd gestart op een 
tijdstip dat de 'kids' naar school gingen. Het was een goed idee want al snel bleek dat hier veel animo voor 
was. In die tijd geen Nieuwsmail, Gazelle body workout app, of kleurig gedrukte folder. Je zus en vriendin 
gingen en de buurvrouw maakte jou weer enthousiast. Dus op naar de Gym o.l.v. Hanny Keizer uit 
Nunspeet werkten wij aan onze conditie. Als afsluiting van de les was er tijd voor een spel dan werden de 
dames wel heel fanatiek zo zelfs dat ik mij herinner dat iemand de hockeystick naar de bal gooide om zo 
alsnog te kunnen scoren. 
 
Mee doen aan de jaarlijkse uitvoering van Gazelle daar werd eerst wel heel diep over nagedacht. Sporten 
met publiek dat ging ons iets te ver maar........... wij bedachten een oplossing. Wij studeerden een dans in, 
zaklamp in de hand een wit shirt voor een nog mooier effect en..........licht uit in de zaal. Aan het applaus 
te horen was het een succesvol optreden geworden. Na een aantal bloeiende jaren werd het ledenaantal 
minder en hing het voortbestaan van de groep aan een zijden draadje. Toen Willy Bellert vanwege ziekte 
genoodzaakt was te stoppen om les te geven waren wij blij dat er vervanging werd gevonden in de 
persoon van Lydia de Rijk. Sinds haar komst sporten wij op muziek en werken zo op een vrolijke manier 
aan onze conditie. 
 
Wat waren wij blij dat wij na de lockdown buiten mochten sporten onder een strakblauwe lucht en in de 
stralende zon. Covid 19 brengt veel verandering, sporten en afstand houden het is voorlopig het nieuwe 
normaal. Een veel gehoorde uitdrukking in deze tijd is, samen staan wij sterk en sport verbindt en niets is 
minder waar. Mijn motto is, blijf sporten, sla geen les over, en hou het vol, voor al in deze periode nu heel 
veel dingen niet meer zo vanzelfsprekend zijn. 
Veel mensen missen soms de motivatie om te bewegen, het is gezond het geeft je energie, plezier en 
vriendschap. Kortom er zijn genoeg redenen om lid te worden van de sportvereniging Gazelle in ons  
mooie dorp Oene. 
  



 

 

Annie werd benoemd als erelid als dank voor al haar inzet. Hieronder haar terugblik op al die jaren Gazelle: 

 
 

Een terugblik op mijn “gezellige” Gazelle jaren !!! 

Ja, waar begin je dan mee ….  

Na diep in mijn geheugen te hebben gegraven kom ik tot de conclusie dat het zo’n 55 jaren geleden 

moet zijn begonnen. Als jong meisje, net als vele andere meisjes van mijn leeftijd, ging je naar de 

gymnastiek van Gazelle. Het aanleren van een koprol op de mat, een buikdraai op de brug of een 

zweefstand op de balk, daar is mijn enthousiasme voor de gymnastiek ontstaan en mede door onze 

latere gymleider Berend Jan Stijf doorgegroeid tot liefde en sympathie voor de vereniging.  

Door zijn fijne manier van lesgeven en mij (en anderen) te vragen om hem bij zijn lessen aan de 

jongste groepen te assisteren, hebben we in onze tienerjaren hiervoor cursussen gevolgd. 

Ook moedigde hij ons aan om eens een paar bestuursvergaderingen bij te wonen, met als gevolg 

dat ik in 1981 toe trad tot het bestuur. Toen heb ik de taak van secretaresse overgenomen van Tiny 

Veldhuis. Maar het bleef niet alleen bij administratie, ook vele andere activiteiten kwamen in de 

loop der jaren aan de orde. Zoals het samen organiseren van uitvoeringen en demonstraties, 

ganzenbordritten per auto en fiets, bloemen- en koekacties, spelmorgens voor de jeugd, enz.  

Ook problemen kwamen aan de orde, zoals in 1999 het zoeken van leiding voor de jeugd. Doordat 

we geen leiding konden vinden en ik het heel erg vond dat we met de jongste groepen zouden 

moeten stoppen, hebben we in het bestuur afgesproken dat ik de leiding tijdelijk op mij zou nemen. 

Dat “tijdelijke” is dus uiteindelijk (met veel plezier trouwens) 15 jaar geworden. Ook wel de “Annie 

Gym” periode.  

Maar ook de bestuurstaken die we al jaren met zijn drieën (Koert, Wilco en ik) volbrachten, vielen 

ons steeds zwaarder. We waren dan ook heel blij dat in 2013 een nieuwe voorzitter (Han) en een 

nieuwe secretaresse (Herma) zich melden. Onze voorzitter Koert Rip kon na 33 jaar voorzitterschap 

stoppen en mijn taak als secretaresse kon ik overdragen aan Herma, wel was ik bereid om nog 

enige jaren bestuurslid van Gazelle te blijven. Onze penningmeester Wilco Brendeke kon vorig jaar 

na 25 jaar ook stoppen en zijn taak overdragen aan Marjan.  

En zoals al aangegeven ga ik ook na ruim 39 jaar stoppen als bestuurslid van Gazelle. De oude garde 

is dan vervangen. Met een gerust hart laat ik het besturen van Gazelle over aan de 5 jonge en 

enthousiaste bestuursleden. Een beroep mag Gazelle altijd op mij doen en in mijn archief en 

magazijn ligt ook nog wel het e.e.a. aan opgespaarde artikelen. 

Ja, waar eindig je dan mee ….  Dank jullie wel !!!!! 

Groetjes Annie Wassink  

 



 

 

Tot slot 
Hartelijke groeten van het bestuur! 
 
De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt: 
 
Stephan de Bruin (voorzitter), Herma Dalhuisen (secretariaat), Marjan Dijkhof (penningmeester), Monique 
Berghorst (PR) en Henrieke Stokkink (coördinator groepen).  
 
Verder houdt Reina Wijnbergen de website voor ons bij, waarvoor dank! 

 Herma, Monique, Stephan, Henrieke en Marjan. 


