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Nog even en dan begint voor velen de zomervakantie. Op de valreep de laatste 
Nieuwsbrief van dit seizoen. Met hierin het rooster voor seizoen 2015-2016, de 
aankondiging van het kamp in september en nieuws in alle vaste rubrieken. Veel 
lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur  
 
ALV 
Op woensdag 22 april jl. was onze ledenvergadering. Ondanks dat de opkomst niet groot was, 
hebben wij een goede vergadering gehad. Het is een mooi ijkpunt van het jaar om te horen 
wat er in een jaar tijd allemaal gedaan is. De conclusie van de avond was dat DOS financieel 
gezond is, en dat door het stijgende ledenaantal de toekomst positief is. Tijdens de 
vergadering hebben we afscheid genomen van Els Visser als algemeen bestuurslid en is 
Karin Franke benoemd. Zij stelt zich in deze Nieuwsbrief aan u voor. Wilt u het verslag van 
deze avond lezen, dan kunt u een mailtje sturen naar info@dosbodegraven.nl. 
 
Lesrooster 
Achter de schermen is er de laatste periode hard gewerkt aan het rooster voor het nieuwe 
gymseizoen. U heeft inmiddels al een mail ontvangen met info hierover, in deze Nieuwsbrief 
kunt u het nogmaals nalezen. We begrijpen dat een wijziging in lestijd niet altijd fijn is, maar 
we hebben geprobeerd om de veranderingen minimaal te houden. We zijn blij dat de leiding 
enthousiast heeft toegezegd om volgend seizoen weer les te geven. Wij bedanken alle leiding 
en assistenten voor hun flexibele inzet, positieve inbreng en extra activiteiten van het 
afgelopen gymseizoen! 
 
Leiding 
Op vrijdag 15 mei is juf Eline getrouwd met Alan. De 
kinderen van haar gymgroepen hadden mooie bogen 
versierd. Na afloop van de kerkdienst stonden zij het 
bruidspaar buiten op de wachten. Ook bliezen zij prachtige 
bellen en dat maakte het allemaal heel feestelijk. Wij 
wensen Eline en Alan veel geluk! 
 
We feliciteren Juf Liesbeth met het goed afronden van 
haar studie pedagogiek, en we wensen haar veel succes 
met een vervolgstudie. 
 
Juf Silke is om gezondheidsredenen vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen 
haar een goed verlof toe en veel sterkte met de laatste loodjes van haar zwangerschap.  
 
Wij wensen iedereen een goede zomer toe en we zien elkaar graag na de vakantie terug in de 
gymzaal! 
 

Caroline Zwaneveld 
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Verslag Turn en Fundag 30 mei 2015 
 
Op zaterdag 30 mei 2015 hebben de leden van de selectie meegedaan aan de Turn en 
Fundag. Het was een thuiswedstrijd in de Sporthoeve. Het duurde lang voordat we naar 
binnen mochten, maar door het mooie weer was het helemaal niet erg om ons even op het 
grasveld te vermaken. 
 
Eenmaal binnen was het weer lang wachten, totdat we aan de beurt waren. Alle meiden 
stonden bijna onderaan de lijst om te mogen starten. Doordat we het met elkaar gezellig 
hebben gemaakt, door onder andere spelletjes te doen, ging de tijd nog best wel snel. 
 
Ze hebben allemaal erg goed hun best gedaan op de wedstrijden. Iedereen was behoorlijk 
zenuwachtig, maar dat hoort er bij. En een beetje zenuwen zorgt vaak dat je netter gaat 
turnen en dat was te zien! 
 
Na de wedstrijden hebben we met z'n allen nog een dans geleerd. Toen was het spannende 
moment van de prijsuitreiking aangebroken, waarbij bekend werd dat Rachael tweede was 
geworden. 
 
Nu genieten van de vakantie en dan op naar een nieuw seizoen met wedstrijden. 

 
Marijke Verhoeven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Even Voorstellen: Karin Franke 
 
Enige tijd geleden werd ik door Hienke van Langevelde 
benaderd met de vraag of ik er iets voor voelde om zitting te 
nemen in het bestuur van DOS. Na wat advies gevraagd te 
hebben (het is per slot een geheel ‘nieuwe wereld’ voor mij) 
en er wat ‘nachtjes over geslapen te hebben’ besloot ik om 
er voor te gaan. Sinds die tijd heb ik al een aantal 
bestuursvergaderingen meegemaakt, en bij deze stel ik 
mezelf graag wat nader voor. 
 
Ik ben Karin Franke, 44 jaar en getrouwd met André. We 
hebben 2 dochters, Jennifer van 15 jaar en Melissa van 
(bijna) 12 jaar. Jennifer zit in de derde klas van het 
gymnasium op De Goudse Waarden. Melissa zit nu nog in 
groep 8 van De Goede Herderschool en start na de zomervakantie ook op De Goudse 
Waarden, brugklas atheneum/gymnasium. Zij is sinds jaren lid van DOS, de laatste 2-3 jaar 
ook als enthousiaste ‘hulpjuf’ bij Elfrieda en Eline. 
Sinds 2009 ben ik werkzaam als administratief medewerkster op basisschool 
Willibrord/Miland, dit doe ik 4 ochtenden per week. Verder vind ik het erg leuk om, zowel met 
het gezin als met vriendinnen, uit eten te gaan, een musical of film te zien of gewoon lekker 
met een boek op de bank te zitten. Onze vakanties brengen we bij voorkeur door op de 
camping in een zonnig land, waarbij we ook graag de omgeving verkennen. 
 
Ik hoop een plezierige tijd bij DOS te gaan krijgen en natuurlijk ga ik mijn uiterste best doen 
om mijn steentje bij te kunnen dragen. 
 
Groet, en alvast een fijne, zonnige zomervakantie toegewenst! 
 
Karin Franke 
 

   
 Van de penningmeester 
  

Vele leden hebben de contributie over 2015 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 24 augustus. Ik vraag jullie dan ook om hiermee rekening te houden 
bij de betaling van de contributie. Voor diegene die de contributie automatisch door DOS laat 
incasseren wordt het contributiebedrag rond deze datum geïncasseerd. 
 
Ik  wens jullie  sportieve en mooie zomermaanden toe. 
 
Coen  Swieb 

 



 

DOS Rooster 2015-2016 
 
 Tijd Groep Leiding 

Maandag 16.30 - 18.00 Selectie groep 
Voor kinderen die daarvoor 
gevraagd worden 

Marijke 

 18.00 - 19.00 Turn extra 
Voor alle kinderen van groep 4 
t/m 7 die een uur extra willen 
turnen.  

Lenneke 

 19.00 - 20.00 Aspiranten 
Voortgezet onderwijs tot 18 jaar 
meisjes/jongens turnen op eigen 
niveau 

Lenneke 
 

 19:30 - 20:30 Gymfit extra 
Sport, conditie en spel voor 55+ 
met extra aandacht voor mentaal 
en fysiek welbevinden 

Silke 

 20.00 - 21.00  18+ groep 
Turnen voor volwassenen op 
eigen niveau, m.n. 
springtoestellen 

Lenneke/Eline 

Dinsdag 
 

19.30 - 20.15 
 

Gymfit 
Sport, conditie en spel 30+ 

Marijke 

Woensdag 13.30 - 14.30 
 

Kleutergym  
3 ½ jarigen en Groep 1 en 2  

Elfrieda 

 17.30 - 18.30 G-gym 
Gymnastiek voor 
meisjes/jongens 6 – 16 jaar met 
een beperking 

Silke/Liesbeth 

 18.00 - 19.00 Groep 6  
Meisjes/jongens 
Gymnastiek/turnen 

Eline 

 19.00 - 20.00 Groep 7-8 
Meisjes/jongens 
Gymnastiek/turnen 

Eline 

Donderdag 17.00 - 18.00 Groep 2-3-4 
Meisjes/jongens 
Gymnastiek/turnen 

Liesbeth 

 
 

18.00 - 19.00 Groep 4-5  
Meisjes/jongens 
Gymnastiek/turnen 
 

Liesbeth 



 

Donderdag 
 

17.30 - 18.30 Parkour en freerunnen 
Groep 4 t/m 7 

Jimin 

 18.30 - 19.30 Parkour en freerunnen 
Groep 8 t/m 16 jaar 

Jimin 

Vrijdag 09.00 - 09.45 Dreumespret  
1 tot 2 ½ jaar 
Gymmen met dreumesen en 
ouders 

Lenneke 

 09.00 - 09.45 Peuterpret  
2 ½ tot 4 jaar  
Gymmen met peuters en ouders 

Elfrieda 

 09.45 - 10.30 Peuterpret  
2 ½ tot 4 jaar 
Gymmen met peuters en ouders 

Elfrieda 

 
 
Toelichting: 
 
Baltiek (combinatieles van gymnastiek en balspelen) moet helaas stoppen i.v.m. te weinig 
leden. 
 
Omdat Silke door haar studie niet meer op donderdag les kan geven veranderen de volgende 
lessen: 

 De Gymfit extra (50+) gaat van de donderdagavond naar de maandagavond van 19:30 - 
20:30 uur. 

 De Gymfit 30+ gaat naar de dinsdagavond van 19:30 - 20:15 uur, dit wordt voorlopig een 
les van driekwartier maar met een effectief en ‘pittig’ karakter. 

 De G-Gym gaat naar de woensdag van 17:30 - 18:30 uur. 
 

De les van de aspiranten gaat weer terug naar een uur omdat het dit seizoen een kleine groep 
is. 
 
Groep 2-3 van Liesbeth gaat van woensdagavond naar donderdagavond 17:00 - 18:00 uur en 
wordt groep 2-3-4. Op donderdagavond is er ook een les van 18:00 - 19:00 uur voor groep 4-
5. Liesbeth heeft aan de kinderen van de huidige groep 3 al een brief met voorstel voor de 
groepsindeling van groep 4 meegegeven. 
 
De Dreumespret wordt op vrijdag vervroegd naar 9:00 - 9:45 uur. 
 

 De lessen starten weer op maandag 24 augustus. 

 
 
 



 

 Kamp 2015 
  
 Ook dit jaar gaan we weer op kamp, inmiddels voor de zevende keer! Van vrijdag 25 t/m 

zondag 27 september gaan we weer naar Kampeerboerderij de Zandkamp in Ermelo. 
Dezelfde locatie als vorig jaar. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en ook nu 
worden er weer leuke spellen bedacht! Het kamp is voor jeugdleden vanaf groep 4. 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! Noteren jullie de datum alvast in de agenda? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
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: Kirsten van Vliet 
 
Hallo allemaal, ik ben Kirsten van Vliet en ik ben 13 jaar. 
Elke dag ga ik op de fiets naar Gouda. Ik zit op het Driestar 
College in de brugklas VWO TTO (tweetalig onderwijs). Ik 
zit al op DOS vanaf ongeveer groep 4. De eerste jaren 
zaten we nog in de gymzaal aan het Dronenplein, die 
bestaat inmiddels niet meer. De wedstrijden zijn altijd leuk, 
in de weken daarvoor moet je hard trainen voor je oefening, 
en op de dag zelf is het erg gezellig met elkaar. Het leukst 
bij turnen vind ik trampolinespringen. Ik woon al mijn hele 
leven in Bodegraven. Ik heb twee zussen en een broertje. 
Naast turnen doe ik nog aan hardlopen en ben ik begonnen 
met pianoles. De rest van de tijd besteed ik aan huiswerk 
en mijn vriendinnen! 
 
Ik spring in de trampoline naar Nienke Stronkhorst 

 



 

Activiteitencommissie 
 

De afgelopen maanden zijn er veel activiteiten geweest bij DOS, hieronder vinden jullie weer 
een verslag en alvast een vooruitblik op het volgende seizoen. 
Op zaterdag 16 mei zijn we met 23 leden naar de turnhal in Woerden geweest, dit is elk jaar 
weer een erg leuke activiteit voor de jeugdleden. Er werden salto’s geoefend, overslagen en 
noem maar op. Al met al was het een geslaagde middag. 
Op zaterdag 13 juni vond de tweede editie van de Rabofietstocht plaats. Net als bij de vorige 
editie hebben een aantal leden gefietst voor DOS en zo € 82,50 binnengebracht  voor de 
vereniging! Een mooie manier om de kas van onze vereniging op een eenvoudige manier aan 
te vullen. 
Op vrijdag 19 juni was het dan weer zover: de BBQ van DOS als seizoensafsluiter. Jaar op 
jaar is dit de meest populaire activiteit, met dit keer maar liefst 47 (ere)leden, leiding en 
bestuur in de leeftijd van 8 tot en met 79 jaar! Een mooie manier om te zien dat DOS echt een 
vereniging is voor jong en oud! Gelukkig bleef het de hele avond droog en hadden we dit jaar 
de primeur door eindelijk eens al het vlees op te krijgen. Deze leuke traditie blijven we zeker 
voortzetten. 
Al lijkt het seizoen nu afgelopen, de AC blijft volop bezig. Zo komt er dit jaar weer een leuke 
zomervakantieactie op Facebook (houd deze dus in de gaten) en kunnen we alvast 
verklappen dat DOS ook in 2015 weer van de partij zal zijn bij de optocht van de 
Najaarsmarkt. Noteer daarom donderdagavond 10 september in je agenda. 
Een fijne en sportieve vakantie gewenst! 
 

Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 
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Jumbo spaaractie 
 
Er is weer goed gespaard, hieronder ziet u het laatste 
overzicht. Op dit moment krijgt DOS al € 496,37. We 
zetten de eindsprint in en we kunnen nog tot september 
sparen! Alle leden hartelijk dank voor het sparen. Heeft u 
nog geen voordeelpas van Jumbo of wilt u uw familie 
vragen te sparen, kijk dan op www.voordeelpas-
bodegraven.nl, daar leest u precies hoe het werkt. 

     

Vereniging Saldo Percentage verdeling    

Tussenstand 1 juni 2015         

Amicitia Del Canto - Koor 1115 0,33% € 32,76   

Schaakclub Bodegraven 1604 0,47% € 47,13   

Bridgeclub Bodegraven 2902 0,85% € 85,26   

Popey - Basketbal 3299 0,97% € 96,93   

KPJ - Katholieke Plattelands Jongeren 3713 1,09% € 109,09   

Triathlon Team Bodegraven 3843 1,13% € 112,91   

Scouting BoLaRo 5004 1,47% € 147,02   

Rijnrees roeivereniging 5220 1,53% € 153,37   

Promising Voices 7060 2,07% € 207,43   

Bodegraafs Vocaal Ensemble 7323 2,15% € 215,16   

Jeu de Boules vereniging OSB 7530 2,21% € 221,24   

You Too Zwammerdam - jongerenvereniging 7545 2,22% € 221,68   

VV Bodegraven - voetbalvereniging 8423 2,47% € 247,48   

Lobet den Herrn - Koor 10044 2,95% € 295,11   

BBS Badminton 11097 3,26% € 326,04   

Voetbal vereniging Zwammerdam 11195 3,29% € 328,92   

Botesa - Tennisvereniging 15564 4,57% € 457,29   

DOS - gymvereniging 16894 4,96% € 496,37   

De Zustertuin 18473 5,43% € 542,76   

BZ&PC/ Bodegraafse Zwem & Polo Club 22099 6,49% € 649,30   

Heres - Turn- en dansvereniging 25185 7,40% € 739,97   

VSTS - Volleybalvereniging 26629 7,82% € 782,40   

Voetbalvereniging Esto 26891 7,90% € 790,09   

AKV De Vriendenschaar - Korfbalvereniging 39223 11,52% € 1.152,42   

Rohda76 - voetbalvereniging 52477 15,42% € 1.541,84   

Totaal saldo 340352 100,00% € 10.000,00   
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Slotactiviteit G-gym 

Woensdagmiddag 1 juli zijn Mike, Jantine, Rosalie en ik voor de slotactiviteit van de 
G-gym naar de Schaapskooi in Nieuwveen geweest. Eerst hebben we gewandeld 
rondom het park waar de dieren zaten, waarna we op een bankje wat hebben 
gedronken. Daarna zijn we alle dieren: geiten, koeien, kippen en zelfs pony's van 
dichtbij gaan bekijken. Alle dieren waren tam, waardoor we ze goed konden 
bewonderen. Mike en Jantine vonden het fantastisch. Mike vond vooral het aaien van 
een babygeitje erg leuk. In de schaduw hebben we nog van een ijsje gesmuld. Hier 
was Jantine erg enthousiast over. Ondanks de warmte en dat de groep niet compleet 
was, hebben we een leuke middag gehad! 
 
Liesbeth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotactiviteit kleuters 
 
De kleuters hebben als slotactiviteit pannenkoeken gegeten in de tuin bij Juf Elfrieda. 
Daarna deden ze (water)spelletjes op het schoolplein van de Pax Christischool. Tot 
slot kwamen de ouders erbij voor een kopje koffie of thee.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle groepen waren of zijn er slotactiviteiten. Peuters/dreumesen waren in de 
Zustertuin, strandwandelen voor de aspiranten/springgroep, apenkooien voor gr. 4 t/m 
7, speeltuin Vreugdeoord voor groep 2-3 en Midgetgolven voor de baltiekgroep.  

    



 

Agaath Bunnik erelid van DOS 
 

Tijdens de slotactiviteit van de 
Gymfitgroepen is Agaath Bunnik 
benoemd als erelid van DOS. Zij gymt al 
bijna 40 jaar bij DOS, maar helaas gaat 
zij nu stoppen omdat het lesuur naar een 
andere dag verhuist, waardoor zij niet 
meer mee kan doen. Wij wensen Agaath 
het allerbeste voor de toekomst en 
danken haar voor het trouwe 
lidmaatschap! 

 
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 € 11,36 
als opbrengst, alle leden hartelijk dank! 
 

Agenda 2015 
 

Wanneer Wat 

Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli Geen lessen, laatste week voor de 
zomervakantie 

Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus Geen lessen, zomervakantie 

Maandag 24 augustus Start lessen 

Vrijdag 25 sept. t/m zondag 27 sept. Kamp in Ermelo 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2015 Geen lessen, herfstvakantie 
 
 

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. 
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