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De gymlessen zijn afgerond, de vakantie komt eraan, dus tijd voor de laatste 
nieuwsbrief van dit gymseizoen. Het is een nieuwsbrief vol informatie en leuke 
foto’s. Met nieuws over het nieuwe lesrooster 2014- 2015, het jeugdkamp in 
oktober en een terugblik op de jubileumshow. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur  
 

Met grote dankbaarheid kijken we terug op het afgelopen gymseizoen. We hadden veel 
activiteiten en daarbij grote betrokkenheid van leden en ouders. Voorbeelden hiervan waren 
de sponsorloop (met als resultaat de aanschaf van een saltogordel) en natuurlijk onze 
jubileumshow van zaterdag 5 juli. Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder hulp van 
leden, ouders en andere vrijwilligers.  
 
Op deze plaats willen we ook de leiding in het zonnetje zetten. Zij hebben dit seizoen opnieuw 
enorme inzet getoond en met veel enthousiasme de lessen geleid. Daardoor zien we nog 
steeds een groei van het aantal leden en zijn we in staat om nieuwe lessen te ontwikkelen. 
Vorig seizoen was dit de G-Gym en komend seizoen gaan we vanaf 1 oktober starten met 
freerunnen. Dit is een hele andere vorm van gymnastiek die we na de zomer volop gaan 
promoten. In het rooster komt freerunnen op donderdag van 17:30 - 18:30 uur voor groep 4 
t/m 7 en van 18:30 - 19:30 uur groep 8 t/m leeftijd 16 jaar. Ook nieuw in het rooster is Turn 
extra en een echte selectiegroep, u leest hier verderop in de nieuwsbrief meer over. 
 
Silke Verhofstadt, onze leidster van de G-Gym en 
de gymfitgroepen, heeft op 19 juni haar Belgisch 
gymnastiekdiploma omgezet in een Nederlands 
diploma Gymnastiekleider 3. Om dit diploma te 
behalen heeft zij het afgelopen seizoen de 
specialisatie masters (50+) gevolgd en met een 
examenles en een positieve beoordeling afgesloten. 
Een knappe prestatie waar we als vereniging trots 
op zijn! 
 

Rosalie Minnaard (assistent en AC lid) en Liesbeth van Langevelde (leidster G-Gym, groep 3-
4 en 4-5) hebben met goed gevolg de jurycursus gedaan. Marijke Verhoeven (assistent en in 
opleiding voor Gymnastiekleider 3) was al jurylid, dus DOS heeft nu drie juryleden!  
 

Wij wensen iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie toe en ter afsluiting deze 
toepasselijke woorden van een pagina uit de Bodegraafse scheurkalender 2014. 
 
Dank voor het licht van de zon in de morgen 
Dank voor de regenbui 
Dank voor het uitbundige groen van de zomer 
Dank voor de wind die de kitesurfer optilt 
Dank voor de stemmen en muziek 
Dank voor de kinderen 

 Dank voor de handen die zorgen en dragen 
 Dank voor de vraag: hoe gaat het met jou? 
 Dank voor die ene geliefde 
 Dank voor zin en inspiratie 
 Dank voor elk opgewekt mens 



 

Jubileumshow ‘DOS zet de wereld op z’n kop’ 
 
Wat hebben we genoten van de jubileumshow op zaterdag 5 juli! Onder de titel ‘DOS zet de 
wereld op z’n kop’ hebben we prachtige demo’s gezien van bijna alle groepen. Dat DOS al 
105 jaar een vereniging voor jong en oud is, kwam gedurende de dag goed naar voren, omdat 
van Dreumespret tot Gymfit alle groepen aanwezig waren. Het publiek werd meegevoerd in 
een virtueel vliegtuig met de ‘stewardessen’ Hanneke en Rosalie en alle DOS bemanning voor 
een reis om de wereld. Zo reisde de Dreumespret naar Dromenland en de Peuterpret nam het 
publiek mee naar het strand. De kleuters reisden met de trein en de G-Gymmers bouwden 
een feestje op de camping. De overige jeugdgroepen gingen van China, naar het zonnige 
Ibiza, het mystieke Ierland en op Safari. Amerika werd door de Springgroep aangedaan en de 
Aspiranten gingen op fietsvakantie. Alle gymtoestellen werden tijdens de demo’s gebruikt en 
er waren spectaculaire salto’s en sprongen te zien.  
 
Leden van de World Servants Groep Bodegraven-Malawi 2014 zorgden voor versnaperingen 
in de pauze. De opbrengst komt geheel ten goede aan hun bouwproject in Malawi komende 
oktober. Enthousiaste leden, leiding, toestelcommissie, vrijwilligers, een feestelijk ingerichte 
sportzaal, de combinatie van muziek en lichteffecten van drive-in show PARTiXL en steeds 
wisselende kleding, maakten het tot een zeer geslaagd evenement! Wij bedanken onze 
sponsors Plus Hoogendoorn uit Waarder voor de pakjes drinken en Bloemenshop Florelle 
voor het gratis inpakken van vijftig bloemen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ik spring in de trampoline naar… 
 
In elke nieuwsbrief stelt een lid van de vereniging zich voor en vertelt wat hij of zij doet 
in het dagelijks leven. In deze nieuwsbrief: Jennifer Kuijpers 
 
Ik ben Jennifer Kuijpers en ik ben nu nog14 jaar. Op 30 juli word ik 
15 jaar. Ik zit op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn. 
Na de zomervakantie ga ik naar de 4e klas havo. Ik heb naast mijn 
ouders één oudere zus, die Melissa heet. Al ongeveer 8 jaar zit ik 
op turnen. Ook assisteer ik bij Liesbeth, die groep 4 t/m 5 lesgeeft, 
wat ik super leuk vind.  
Mijn hobby’s zijn natuurlijk turnen, knutselen, afspreken met 
vriendinnen, kapsels maken bij mijzelf, andere mensen en op mijn 
kappershoofd, en met mijn cavia’s knuffelen. Mijn cavia’s heten 
Twinny en Speedy. Twinny hebben we zo genoemd, omdat het 
twee jonkies waren. Haar naam is afkomstig van het Engelse 
woord twins, dat tweeling betekent. En Speedy hebben we zo 
genoemd, omdat ze razendsnel is.  
Het leukste turntoestel vind ik de brug, omdat je dan lekker kunt 
zwaaien en je het gevoel krijgt dat je zweeft.  
 
Ik spring in de trampoline naar Leony Schlingmann. 
 

Activiteitencommissie 
 

Natuurlijk ook in deze nieuwsbrief een bericht van de Activiteitencommissie. Er is namelijk 
weer een hoop te vertellen. Zo zijn we op zaterdag 31 mei met 22 leden en leiding naar de 
turnhal in Woerden geweest, deze activiteit blijft een feest. Iedereen kon zo nog even goed 
oefenen voor de jubileumshow en de moeilijkste sprongen werden stukken makkelijker nu je 
toch in een valkuil van schuimblokken viel!  
 
Voor het derde jaar was er een barbecue als afsluiting van het seizoen, dit keer op vrijdag 20 
juni. Met 45 deelnemers was het ook dit jaar ontzettend geslaagd, het weer zat gelukkig ook 
mee! Fabienne gaf die avond als verrassing een mooi kunstwerk. Als AC hadden we nog een 
leuk nieuwtje voor de vereniging, we zijn namelijk uitgebreid! Vanaf komend seizoen zullen 
Jamie Jongeneel, Ilse Jongenotter en Eva Penders ons gaan versterken, alle drie zitten ze op 
de aspirantengroep en zijn ze al jaren actief lid van DOS. Een mooie aanwinst voor de AC!  
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de optocht van de Najaarsmarkt alweer begonnen, 
houd daarom donderdagavond 11 september vast vrij in je agenda want DOS loopt ook dit 
jaar weer mee!  
 

Namens de hele AC een hele fijne vakantie gewenst!  
 
Groetjes van Eva, Ilse, Jamie, Rosalie en Hanneke 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOS-kamp 2014 
 
Ook dit jaar gaan we weer op kamp, inmiddels voor de zesde keer! Van vrijdag 3 t/m zondag 5 
oktober gaan we naar een nieuwe locatie in Ermelo, Kampeerboerderij de Zandkamp. 
Afgelopen week zijn we er geweest en het is een prachtige locatie. Vijf grote slaapzalen, een 
gezellige recreatieruimte met ‘chillhoek’ en een groot speelveld voor allerlei sport en spel. 
De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en ook nu worden er weer leuke spellen 
bedacht!  
 
Het kamp is voor jeugdleden vanaf 7 jaar. De kosten zijn € 35,- per persoon. Er is eventueel 
ook gelegenheid om op zaterdagavond naar huis te gaan. Na de vakantie worden de 
aanmeldingsformulieren uitgedeeld. We hopen dat er heel veel leden meegaan! 



 

Van de penningmeester 
 
Vele leden hebben de contributie over 2014 al betaald. Anderen betalen per half jaar. De 
contributie voor het tweede halfjaar dient voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen 
betaald te zijn ofwel vóór 1 september. Ik vraag jullie dan ook om hiermee rekening te houden 
bij de betaling van de contributie. Voor degenen die de contributie automatisch door DOS 
laten incasseren vervalt de tweede termijn eveneens op deze datum.  
Ik wens jullie in alle opzichten goede en mooie zomermaanden toe. 
 
Coen  Swieb 
 

Lesrooster 2014 - 2015 
 

Zoals u in de inleiding al gelezen hebt, starten we met Turn extra na de zomervakantie. Dit is 
een uur voor alle kinderen van groep 3 t/m 7 die een uur extra willen turnen, dus naast het 
reguliere lesuur. Kinderen die dat leuk vinden zijn op maandag 1 september van 18:00 - 19:00 
uur van harte welkom. 
 
Ook nieuw is de Selectie groep voor kinderen die daarvoor gevraagd worden. Marijke 
Verhoeven gaat aan deze groep leiding geven. Daarmee komt de talentgroep te vervallen.  
De aspiranten (groep 8 tot leeftijd 18 jaar) gaan voortaan 1½ uur turnen. 
 

Na de zomervakantie gaan we zoals gezegd starten met freerunnen. Freerunnen is een sport 
waarbij niets in de weg staat. Je verplaatst je zo snel mogelijk van A naar B en maakt gebruik 
van alle obstakels die je tegenkomt. Het is zeer populair onder de jeugd. Afgelopen seizoen 
hebben we hier tijdens het Bravo-project ‘Fantastic Gymnastics’ al kennis mee gemaakt. Het 
is ons gelukt om professionele leiding te vinden van de organisatie Parkour Disciplines (zie 
www.parkourdisciplines.com). De lessen zijn vanaf 1 oktober op donderdag van 17:30 - 
18:30 uur voor groep 4 t/m 7 en van 18:30 – 19:30 uur voor groep 8 t/m leeftijd 16 jaar. Kom 
ook meedoen en neem al je vrienden mee! Tot 1 oktober geeft Elfrieda op donderdag van 
17:30 - 18:30 uur les aan de kinderen die van de baltiek doorstromen naar het freerunnen. 
 

De contributiebedragen voor deze nieuwe groepen zijn: 

 Recreatie jeugd + Turn extra € 210,- per jaar. 

 Recreatie jeugd + Selectie     € 258,- per jaar. 

 Freerunnen         € 168,- per jaar. 
 

Op woensdagavond is de verdeling van de groepen gewijzigd, van 18:00 - 19:00 uur is er les 
voor groep 5-6 en van 19:00 - 20:00 uur voor groep 6-7. Eline heeft een indeling gemaakt voor 
groep 6, maar in overleg kan er gewisseld worden. Ook de les van Liesbeth is gewijzigd, dit 
wordt van 17:00 - 18:00 uur voor groep 2-3 
 

Kijk voor alle lesuren in het volledige nieuwe rooster. Alle lessen zijn in Sportcentrum de Kuil 
en de lessen starten na de zomervakantie op maandag 1 september. Wij hopen dat het 
nieuwe rooster voor iedereen duidelijk is, voor vragen kunt u altijd terecht bij de leiding, of 
stuur een mail naar info@dosbodegraven.nl. 

http://www.parkourdisciplines.com/
mailto:info@dosbodegraven.nl


 

Lesrooster 2014 - 2015 
 

Dag            Tijd Groep leiding 

Maandag 16:30 - 18:00  Selectiegroep, voor 
kinderen die gevraagd 
worden. 

Marijke 

 18:00 - 19:00 Turn extra, voor alle 
kinderen van groep 3 t/m 7 
die een uur extra willen 
turnen. 

Lenneke 

 19:00 - 20:30  Aspiranten, groep 8 tot 
leeftijd 18 jaar. 

Lenneke 

 20:30 - 21:30 Springgroep, 18+ groep Lenneke/Eline 

Woensdag 13:30 - 14:30 Kleutergym 3½ jarigen en 
groep 1-2. 

Elfrieda 

 14:30 - 15:30 Baltiek, groep 3-4 
(combinatieles van 
gymnastiek en balspelen). 

Elfrieda 

 17:00 - 18:00 Groep 2-3 Liesbeth 

 18:00 - 19:00 Groep 5-6 Eline 

 19:00 - 20:00 Groep 6-7 Eline 

Donderdag 17:30 - 18:30 Groep 4-5 Liesbeth 

 17:30 - 18:30 Parkour en freerunnen 
Groep 4 t/m 7 

Jimin van der 
Heijde 

 18:30 - 19:30 Parkour en freerunnen 
Groep 8 t/m leeftijd 16 jr. 

Jimin van der 
Heijde 

 18:30 - 19:30 G-Gym, gymnastiek voor 
kinderen met een 
beperking van 6 tot 21 
jaar. 

Silke/Liesbeth 

 19:30 - 20:30 Gymfit extra, sport, 
conditie en spel 55+ 

Silke 

 20:30 - 21:30 Gymfit, sport, conditie en 
spel 30+ 

Silke 

Vrijdag 09:30 - 10:15 Dreumespret, 1 tot 2½ 
jaar, gymmen met ouders. 

Lenneke 

 09:00 - 09:45 Peuterpret, 2½ tot 4 jaar, 
gymmen met ouders 

Elfrieda 

 09:45 - 10:30 Peuterpret, 2½ tot 4 jaar, 
gymmen met ouders. 

Elfrieda 

 



 

Sponsorkliks 
 
Het is voor veel leden nog geen automatisme om aankopen bij een webwinkel via 
sponsorkliks op onze website www.dosbodegraven.nl. te doen. Dat is jammer, want het 
unieke hiervan is dat wij een commissie ontvangen van uw aankopen via de webwinkel, terwijl 
u niets meer betaalt dan normaal. Meer dan honderd webwinkels zijn hierbij aangesloten, 
zoals Bol.com, Wehkamp, Blokker en Hema. Dus graag al uw aankopen voortaan via 
Sponsorkliks en niet alleen voor DOS leden, maar ook familie, vrienden en buren kunnen hier 
gebruik van maken. Dit kwartaal hadden we € 4,11 als opbrengst, alle leden hartelijk dank! 
 
 

Agenda 2014 
 

Wanneer Wat 

Maandag 14 juli t/m vrijdag 18 juli Geen lessen 

Maandag 21 juli t/m vrijdag 30 augustus Zomervakantie 

Maandag 1 september Start alle lessen 

Donderdag 11 september Optocht Najaarsmarkt 

Vrijdag 3 t/m zondag 5 oktober Kamp in Ermelo 

Maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober Herfstvakantie 

Zaterdag 15 november Springwedstrijden in Bodegraven 

 
 
 

Contact 
Informatie over de lesuren, contributie, laatste nieuws en foto’s vindt u op de website: 
www.dosbodegraven.nl. Met vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de 
bestuursleden, ook hun gegevens vindt u op de website. Maar u kunt ook mailen: 
info@dosbodegraven.nl.  
 
Secretariaat: 
Caroline Zwaneveld, Dronenpark 14, 2411 HC Bodegraven, tel. 617981. 

 
 

http://www.dosbodegraven.nl/
http://www.dosbodegraven.nl/
mailto:info@dosbodegraven.nl

