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De herfstvakantie is weer voorbij en we zijn klaar en uitgerust om de laatste 
periode van dit jaar in te gaan. Met deze Nieuwsbrief blikken we nog even terug op 
de start van dit gymseizoen. Zo leest u over het kamp, de Najaarsmarkt optocht en 
de Doe Mee Dag in Gouda, met weer veel foto’s. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur  
 

We zijn dit seizoen goed gestart met een grote diversiteit aan lessen. 
Naast alle reguliere lessen, geven we nu ook Freerunnen. In 
samenwerking met Parkour Disciplines bieden wij deze lessen aan en 
Jimin v.d. Heijden (rechts op de foto) is onze nieuwe trainer. De 
eerste lessen behoren nog tot het Bravo project waardoor de groepen 
goed bezet zijn. We horen al veel enthousiaste geluiden en we hopen 
dat veel kinderen/jongeren lid worden. Er kunnen natuurlijk nog veel 
leden bij, dus bij deze nog even de tijden: groep 4 t/m 7 van 17:30 - 
18:30 uur en groep 8 t/m 16 jaar van 18:30 - 19:30 uur, beide lessen 
zijn op donderdag in Sportcentrum de Kuil. 
 
Ook nieuw dit seizoen is Turn extra voor alle kinderen van groep 3 t/m 7 die een extra uurtje 
willen turnen. Deze les is op maandag van 18:00 - 19:00 uur en wordt door Lenneke gegeven. 
Ook hier kunnen nog kinderen bij! 

 
Door de start van de Dreumespret vorig seizoen hadden we 
gehoopt dat we meer ruimte zouden krijgen bij de 
Peuterpret. De Peuterpret is onverminderd populair en we 
hebben nu samen met de Dreumespret drie volle groepen 
en toch weer een wachtlijst. We proberen nu de kinderen 
beter door te laten stromen, om zoveel mogelijk kinderen 
mee te laten doen! 
 

We hebben al van veel leden gehoord dat zij met de 
voordeelpas van de nieuwe Jumbo sparen voor DOS. Maar 
misschien zijn er nog leden of ouders die dat nog niet doen. 
Hoe het werkt kunt u lezen op onze website onder het 
kopje Nieuws. Of kijk op www.voordeelpas-bodegraven.nl, 
daar staat precies hoe het in zijn werk gaat. U kunt 
natuurlijk ook uw familie, vrienden en buren vragen om voor 
DOS te sparen. Namens de hele vereniging vast hartelijk 
dank, het kan ons een flink bedrag opleveren! 
 
Wij wensen iedereen weer veel gymplezier en graat tot ziens in de gymzaal. 
 
Caroline Zwaneveld 

http://www.voordeelpas-bodegraven.nl/


 

Kamp 2014  
 
Van 3 t/m 5 oktober zijn we met een groep van 43 kinderen en leiding voor de zesde keer op 
kamp geweest. De locatie De Zandkamp in Ermelo was voor ons nieuw en bleek een prima 
locatie te zijn. Vooral de ruimte om het kamphuis werd, mede door het prachtige weer, erg 
goed benut. Het hele kamp stond in het teken van ‘DOS op reis’ en alle activiteiten en spellen 
waren binnen dit thema. Het unieke van dit DOS-kamp is dat alle leeftijden met elkaar plezier 
maken en in goede sfeer met elkaar omgaan. We hebben er weer volop van genoten en 
nogmaals leden, leiding en ouders bedankt voor de gezelligheid en medewerking!  
Volgend jaar gaan we weer naar De Zandkamp in Ermelo, dus noteer 25 t/m 27 september 
2015 vast in je agenda. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Doe Mee Dag Gouda 
 
Op zaterdag 11 oktober heeft onze G-gym meegedaan met een open dag voor sporters met 
een beperking. Deze dag werd georganiseerd door de stichting Tendem Support en werd 
gehouden in Gouda. Diverse verenigingen lieten hun G-sport zien en de kinderen konden 
deze lessen bijwonen. Onze G-gymmers hebben ook een open les gegeven. De opkomst was 
goed en er was veel belangstelling voor de G-gym. We hopen dat het uiteindelijk weer nieuwe 
leden oplevert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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: Leony Schlingmann. 
 
Ik ben Leony Schlingmann en ik ben 14 jaar. Ik zit op het 
Driestar College in Gouda in klas 3 vmbo-t. Wij zijn thuis 
met z’n zessen, mijn vader en moeder, mijn broer Coen 
van 16, mijn broertje Frank  van 11, en mijn zusje Marise 
van 6. Marise zit ook op gym bij juf Liesbeth. Ik ben 
begonnen als peutertje en tot mijn zesde jaar ben ik op 
de gym gebleven. Daarna weer vanaf mijn achtste jaar. 
Helaas heb ik een maandje geleden te horen gekregen 
dat ik het syndroom van Tietze heb. Het syndroom van 
Tietze is een opzwelling van het kraakbeen in de 
borstkas. Het is niet heel ernstig maar het is wel erg 
pijnlijk. Omdat ik ook in de sportklas zit en zeven uur per 
week sport, en daar niet zomaar mee kan stoppen, was 
het het beste om van turnen af te gaan. Dat vind ik 
natuurlijk erg jammer! Mijn hobby’s zijn: tekenen, 
pianospelen, hardlopen en natuurlijk nog steeds turnen 
en trampoline springen. Het leukste turntoestel vind ik de 
trampoline omdat je dan hele leuke en nieuwe sprongen 
kan maken. 

 
Ik spring in de trampoline naar Annelize van Ginkel. 
 
 

Ria Louwers 40 jaar DOS-lid 
 
 
Op 1 september 2014 was ons erelid Ria 
Louwers 40 jaar lid van DOS. Nog elke week 
komt zij trouw gymmen bij de Gymfit extra 
groep op donderdagavond. Daarom kreeg zij 
uit handen van onze voorzitter een oorkonde 
uitgereikt met het predicaat 'Trouw en Actief 
DOS-lid'. Natuurlijk werd zij ook in de 
bloemetjes gezet. We wensen Ria nog veel 
gezonde gymjaren bij DOS toe! 

 
 

 
 



 

Activiteitencommissie 
 
De jaarlijkse Najaarsmarkt van Bodegraven is alweer even geleden, maar in deze Nieuwsbrief 
kijken we hier nog even op terug. Want wat was het gaaf! Met een aantal freerunners voorop 
trok DOS veel bekijks en zijn we tijdens de optocht zelfs live op RTV Bodegraven geweest. 
Honderden flyers zijn uitgedeeld en het enthousiasme straalde van de leden af. We hebben 
DOS zo weer goed op de kaart gezet! Via deze Nieuwsbrief willen we dan ook alle leden 
bedanken voor het meelopen.  

Inmiddels zijn we, met de nieuwe formatie van de Activiteitencommissie, volop aan de slag 
met de activiteiten voor komend seizoen. Zo kunnen we vast verklappen dat we op 
vrijdagavond 28 november gaan bowlen in Woerden. Na het succes van de vorige keer vroeg 
deze activiteit om een herhaling. De aanmeldingsbrief voor deze activiteit volgt binnenkort.  

Ook zijn de kaarten alweer besteld voor het Univé Gymgala waar we op zaterdag 20 
december met een aantal leden van de Aspirant- en Springgroep naar toe gaan! 

Voor ideeën of vragen kunnen jullie natuurlijk nog steeds mailen naar 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl.  

Groetjes van de Activiteitencommissie 

 

Bericht van overlijden 
 
Op 29 juli jl. is op 88-jarige leeftijd overleden ons erelid Bets Zwaneveld-Scheer. Mevrouw 
Zwaneveld is ruim 60 jaar lid van onze vereniging geweest. Nog altijd leefde zij mee met DOS 
en zij had nog steeds contact met haar gymvriendinnen uit vroegere tijd. Wij gedenken haar in 
dankbaarheid en wensen haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
Hienke van Langevelde 

 



 

Afmelden lessen 

De leiding stelt het zeer op prijs als leden die niet naar de les komen zich afmelden bij de 
leiding. Dit kan via de e-mailadressen van de leiding. Deze e-mailadressen vind je op de 
website onder het kopje Leden en vervolgens bij Leiding. Het heeft niet zoveel zin om vlak 
van te voren het algemene telefoonnummer van het secretariaat te bellen, omdat het dan 
vaak te laat is om de leiding nog te informeren. Als de e-mail niet meer gelezen wordt voor de 
les, waardeert de leiding het ook om het achteraf te lezen. Dank voor uw medewerking! 

 
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 € 20,19 als opbrengst, alle leden hartelijk dank! 

 
Agenda 2014 
 

Wanneer Wat 

Zaterdag 1 november Springwedstrijden E niv. Den Haag 

Zaterdag 15 november Springwedstrijden D niv. Bodegraven 

Vrijdag 28 november Bowlen (AC) 

Woensdag 3 december Sinterklaasfeest 

Zaterdag 20 december Univé Gymgala (AC) 

Maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari Kerstvakantie 

 
 
 

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

