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De afgelopen periode waren er veel activiteiten, we praten u graag zo vlak voor de 
zomervakantie even bij in deze Nieuwsbrief. Met hierin het rooster voor seizoen 
2016-2017, de aankondiging van het kamp in september en nieuws in alle vaste 
rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur  
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 30 maart jl. was onze ledenvergadering. We hebben in goede sfeer vergaderd en het is 
mooi om te horen wat er allemaal in een jaar tijd aan werk is verzet. De conclusie van de 
avond was dat DOS financieel gezond is, en dat we voor het derde jaar op rij een stijgend 
ledenaantal hebben. Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Menno 
Schaap als algemeen bestuurslid en is Natasja Sterk 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 
Het was een hele puzzel om het nieuwe lesrooster rond te krijgen. Er was veel overleg voor 
nodig met leiding, de beheerscommissie (SBAB) en zelfs met andere verenigingen. Het is fijn 
dat het rond is en 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 of lesgroep 
niet altijd prettig 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 
Na de zomervakantie start er een assistent-trainer bij de Selectiegroep, namelijk Natascha 
Esseveld. Zij is tevens bereid om tijdens het zwangerschapsverlof van Marijke de 
selectielessen over te nemen. Ook zij stelt zich in deze nieuwsbrief graag aan u voor. Als 
Eline met zwangerschapsverlof gaat, worden de lessen tijdelijk overgenomen door Marieke 
Redegeld. Wij wensen Natascha en Marieke een goede tijd toe bij DOS. 
 
Ongelukken 
Helaas zijn er de afgelopen weken twee leden heel akelig gevallen tijdens de les. Mara Sterk 
viel van de brug en brak haar arm en Nicky Schouten struikelde in haar aanloop naar de 
trampoline en liep een gecompliceerde beenbreuk op. In beide gevallen is er goed en 
adequaat gehandeld door leiding en assistenten. We leven mee met de pechvolgels en we 
wensen beiden een goed herstel toe. 
 
Wij wensen iedereen een goede zomer toe en we zien elkaar graag na de vakantie terug in de 
gymzaal! 
 

Caroline Zwaneveld 

mailto:info@dosbodegraven.nl


 

Nieuw bij DOS: ‘Startdag’ 
 
In plaats van de gebruikelijke slotactiviteiten in de toch al drukke laatste week voor de 
zomervakantie, is er nu voor alle leden een gratis DOS startactiviteit op zaterdag 27 
augustus. Deze startactiviteit is in de Reeuwijkse Hout en er wordt voor alle leeftijden 
iets georganiseerd.  
Voor groep 4 tot en met de Gymfitgroep wordt er een Bootcamp gegeven door trainers van 
Green Health. Bij een Bootcamp moet je denken aan rennen, springen, samenwerken en 
estafette. Soms werk je in een circuit, soms op tijd. Allemaal leuke spelachtige 
sportonderdelen, geschikt voor elk niveau. De jongsten gaan spelletjes doen en in het zand 
spelen. De ochtend wordt afgesloten met voor iedereen wat lekkers. Deze week volgt de 
uitnodiging met alle info over deze activiteit, maar noteer deze datum vast in uw agenda!  
 
Verslag Turn en Fundag 26 maart 2016 
 
Op zaterdag 26 maart heeft de Selectiegroep met 12 leden meegedaan aan de Turn & 
Fundag in Pijnacker. 's Ochtends mochten de jongste twee leden hun oefeningen laten zien. 
Ze moesten hun zenuwen erg onder controle houden, want zij waren pas als laatsten aan de 
beurt. Gelukkig was er een tumblingbaan waar ze zich goed op konden vermaken. 
 
's Middags ging wat sneller, omdat we ook naar elkaars oefeningen konden kijken als je zelf 
niet aan de beurt was. Er zijn maar liefst drie prijzen behaald! Mandy Griffioen een 1e prijs en 
in dezelfde categorie Lieke Stolwijk een 3e prijs. In een andere categorie heeft Joanne van 
der Wolk een1e prijs gewonnen! We kijken terug op een gezellige dag en iedereen mag trots 
zijn op zichzelf! 

 
Marijke Verhoeven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Even Voorstellen: Natasja Sterk 
 
Ik ben Natasja Sterk, 44 jaar en de moeder 
van Eva Sterk (zij turnt bij Eline en Marijke). 
Ik ben getrouwd met Henk-Jan en we hebben 
vier kinderen.  
  
Na jaren activiteitenbegeleidster te zijn 
geweest in een verzorgingshuis met 
dementerende ouderen, hebben we besloten 
toen ik zwanger was van ons tweede kindje, 
mijn baan op te zeggen. Mijn man zat, en zit 
nog steeds, in de zeevaart waardoor hij veel 
van huis was. Nu vaart hij de ene maand wel 
en de andere maand niet. Het is best een 
afwisselend bestaan zo.  
  
Verder heb ik zelf ook een aantal jaren op DOS gezeten, ik denk vanaf dat ik negen jaar oud 
was. Het leukste vond ik aan de ringen zwaaien.  
  
Sinds 1 april ben ik benoemd tot algemeen bestuurslid van DOS. Het is mij tot nu toe 
opgevallen hoe enthousiast de bestuursleden en de leiding van DOS hun taken uitvoeren en 
alle gezelligheid waar dit mee gepaard gaat. Nu hoop ik hierin mijn steentje bij te kunnen 
dragen. 

  
 

 Van de penningmeester 
   
 Vele leden hebben de contributie over 2016 al volledig 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 22 augustus. Ik vraag jullie dan ook om hiermee rekening te houden 
bij de betaling van de contributie. Voor diegenen die de contributie automatisch door DOS laat 
incasseren, wordt het contributiebedrag rond deze datum geïncasseerd. 

 
 Ik wens jullie een sportieve en mooie zomervakantie toe. 
 

Coen Swieb 
 
 
 

Rabo Fietstocht 
 
Op zaterdag 11 juni hebben diverse leden meegefietst met de Rabo 
Fietstocht. Zij hebben € 125,- bij elkaar gefietst voor onze 
verenigingskas. Een mooi resultaat, alle fietsers hartelijk dank! 



 

DOS Rooster 2016-2017 
 
 

Dag Tijd Groep Leiding 

Maandag 16.00 - 17.30 Selectie 1 (gr 4 t/m 7) 
Voor kinderen die daarvoor 
gevraagd worden 

Marijke 

 17.00 - 19.00 
 

Selectie 2 (vanaf gr 8) 
Voor kinderen die daarvoor 
gevraagd worden 

Marijke 

 19.00 - 20.00 18+ groep 
Turnen voor volwassenen op 
eigen niveau. m.n. 
springtoestellen 

Lenneke/Eline 

 20.00 - 21.00  Gymfit 
Sport, conditie en spel 40+ 

Marijke 

Woensdag 15.00 - 16.00 
 

Juniorgym 
Gymmen voor Jongens/meisjes 
van groep 1-2-3 

Silke 

 16.00 - 17.00 
 

G-Gym volwassenen 
i.s.w.m. stichting Siloah 

Silke 
 

 17.45 - 18.45 Groep 7 
Meisjes 
Gymnastiek/turnen 

Eline 

 18.45 - 19.45 Groep 7-8 
Meisjes 
Gymnastiek/turnen 

Eline 

 19.00 - 20.00 
 

Aspiranten  
v.o. tot 18 jaar meisjes turnen  

Marijke 
 

Donderdag 16.30 - 17.30 Groep 2-3-4 
Meisjes 
Gymnastiek/turnen 

Lenneke 

 
 

17.30 - 18.30 Groep 4-5 
Meisjes 
Gymnastiek/turnen 

Liesbeth 
 

 18.30 - 19.30 
 

Groep 5-6 
Meisjes 
Gymnastiek/turnen 

Liesbeth 

 18.30 - 19.30 Parkour en freerunnen 
Groep 4 t/m 7 

Glenn 

 19.30 - 20.30 Parkour en freerunnen 
Groep 8 t/m 16 jaar 

Glenn 



 

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

Lenneke 

 09.45 - 10.30 Dreumespret  
1 tot 2 ½ jaar 
Gymmen met ouders 

Lenneke 

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

Elfrieda 

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

Elfrieda 

 
Toelichting: 

 De Aspirantengroep gaat van de maandagavond naar de woensdagavond van 19:00 - 
20:00 uur omdat er diverse leden zowel bij de Selectie (maandag) gaan trainen als bij de 
Aspiranten. 

 De Selectie is nu gesplitst in twee groepen, groep 4 t/m 7 van 16:00 - 17:30 uur en vanaf 
groep 8 van 17:00 – 19:00 uur. Het klopt dat de groepen elkaar een half uur overlappen. 

 De Gymfit en de Gymfit-extra worden samengevoegd en de les is op maandagavond van 
20:00 - 21:00 uur. 

 Bij de andere groepen zijn er niet veel veranderingen, de lesdagen zijn hetzelfde gebleven, 
maar soms is de starttijd iets gewijzigd. 

 Bij dubbele groepen bv. groep 4/5 en 5/6 heeft de leiding een groepsindeling gemaakt 
(eventueel in overleg met de ouders). 

 
 De lessen starten weer op maandag 22 augustus. 
 

Bosspel, tumblingbaan, hilarische spellen, kampvuur, levend stratego, dat klinkt als… 
 

DOS kamp 2016 
30 september, 1 en 2 oktober 
 
Ook dit jaar gaan we weer op kamp, 
inmiddels voor de achtste keer! Van vrijdag 
30 september t/m zondag 2 oktober 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 van de 
Turngroepen en de Freerungroepen. 
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 je 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: Melissa Franke 
 
Hi! Ik ben Melissa Franke, ik ben 12 jaar en ik doe 
VWO op De Goudse Waarden in Gouda. Op 
maandagavond turn ik bij de Aspirantengroep, en 
hebben we naast het turnen natuurlijk ook nog heel 
veel lol met z’n allen! Ook assisteer ik op 
woensdagavond twee uur bij Eline. Ik zit ook op 
dansen, ik dans op maandag en donderdag. Ik vind 
dansen, lol hebben met vriendinnen, lekker wandelen 
over het strand of in het bos met mijn hond, en 
natuurlijk turnen super leuk. Turnen doe ik nu bijna 
zeven jaar bij DOS, en het allerleukste onderdeel 
vind ik de trampoline. Ik vind turnen nog steeds 
geweldig, stoppen doe ik dus nog lang niet!  
 
Ik spring in de trampoline naar Rachaël Boutisma 

 
Activiteitencommissie 
 
Zaterdag 16 april zijn we met 35 leden naar de turnhal in 
Woerden geweest. We hebben een hele leuke sportieve 
middag gehad en hard getraind. Veel turnsters hebben 
nieuwe elementen laten zien. 
 
Een record aantal van 56 leden was op vrijdag 24 juni bij 
de slotbarbecue. Iedereen heeft heerlijk gegeten en leuk 
gespeeld. Wat ons betreft was dit een mooie 
afsluiting van het seizoen!  
 
Ook doen wij dit jaar weer mee met de 
kaascorso van de Najaarsmarkt! Houd daarom 
donderdag 8 september vast vrij in de agenda! 
Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds 
mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 

mailto:activiteitencommissie@dosbodegraven.nl


 

Happy Gymnastics 
 
Op zaterdag 21 mei zijn voor de eerste keer turnwedstrijden onder de naam ‘Happy 
Gymnastics’ gehouden. Heres, Reflex en DOS organiseerden samen met turnvereniging OKK 
uit Nieuwkoop deze wedstrijden in Bodegraven. Ook van gastvereniging AVGV uit Voorburg 
waren er deelnemers aanwezig. Turnsters en turners van 5 tot en met 18 jaar oud kwamen in 
drie verschillende wedstrijdrondes uit op drie onderdelen. Voor de meisjes was dit balk, vloer 
en sprong en voor de jongens gelijke brug, vloer en sprong. Iedere deelnemer deed mee op 
zijn of haar eigen niveau. Na elke wedstrijdronde was er een fun-gedeelte, waarbij er werd 
gesprongen op de tumblingbaan en ruimte was voor leuke spellen. Plezier hebben stond 
boven presteren, maar natuurlijk werden er ook veel prijzen uitgereikt.  
Bij DOS zijn Tess, Annelijn, Kaily, Nina, Merit, Christianne, Laura, Elisabeth, Joanne, Sofie, 
Ashley, Nicky, Rebecca en Kyra in de prijzen gevallen. Iedereen heeft goed z'n best gedaan 
en voor alle anderen was er ook een medaille! We kijken terug op een geslaagde dag en zijn 
zeker van plan om nogmaals een ‘Happy Gymnastics’ te organiseren! 

 
Even voorstellen: Natascha Esseveld 
 
In deze Nieuwsbrief wil ik mij voorstellen. Ik ben Natascha 
Esseveld-Buist en wordt vanaf volgend seizoen assistent-
trainer bij de Selectiegroepen op maandag. Als kind heb ik 
zelf tien jaar op turnen gezeten, daarna ben ik eerst hulpje 
geworden bij verschillende kleuter- en recreatiegroepen en 
daarna ben ik assistent-trainer geworden bij de 5e/6e divisie 
selectie. Dit was allemaal bij Nieuw-Brunhilde in Leiden.  
 
Inmiddels woon ik alweer 3 jaar in Bodegraven en leerde ik DOS kennen via mijn stiefdochter 
Nina die bij Liesbeth in de groep turnt. Ook deden we soms dezelfde wedstrijden mee, zoals 
de Turn & Fundag en de Springwedstrijden. Ik merkte dat bij DOS veel leuke dingen buiten de 
trainingen georganiseerd worden en dat er een hele leuke gezellige sfeer hangt tussen de 
leiding onderling.  



 

Omdat het best lastig is om elke keer helemaal naar Leiden te moeten rijden, heb ik gevraagd 
of ik hier kon komen assisteren bij de Selectie en dat was mogelijk. Naast het training geven, 
werk ik in mijn eigen praktijk voor oefentherapie Cesar in Nieuw-Vennep. Ik heb samen met 
mijn man een zoontje Lucas. Hij is nu negen maanden. Mijn hobby’s zijn zeilen, wandelen, 
leuke dingen doen met de kinderen en knutselen/handwerken. 
Bij DOS wil ik graag proberen om samen met Marijke de Selectie naar een hoger niveau te 
tillen, zodat we met meer regionale wedstrijden mee gaan doen en daar goed voor de dag 
komen.  
 
 

Jumbo spaaractie 
 
Afgelopen periode zijn er weer veel jumpy’s gespaard. Op 
dit moment zou DOS al € 521,20 krijgen. 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. 
 

 
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 € 13,89 als opbrengst, alle leden hartelijk dank!  
 

 
Agenda 2016 
 

Wanneer Wat 

Maandag 4 juli t/m vrijdag 19 augustus Zomervakantie, geen lessen 

Maandag 22 augustus  Start lessen 

Zaterdag 27 augustus  Startactiviteit voor alle leden 

Donderdag 8 september Kaascorso Najaarsmarkt, geen lessen 

Vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober DOS kamp in Ermelo 

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober Herfstvakantie, geen lessen 

 

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


 

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/
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