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De Kerstvakantie komt eraan en hierbij dus ook de laatste Nieuwsbrief van dit jaar  
met een terugblik op de springwedstrijden, het kamp, de Pietengym en natuurlijk 
ook het nieuws in alle vaste rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur 
 
Komend jaar hebben we een jubileumjaar: DOS bestaat dan 110 jaar. We zijn blij dat er 
inmiddels een jubileumcommissie is die ons en de leiding gaat helpen een mooie 
jubileumshow neer te zetten. Meer hierover leest u verderop in de Nieuwsbrief. 
 
Komend jaar gaan twee leden het DOS-bestuur verlaten te weten: Karin Franke en Coen 
Swieb (penningmeester). Hier zal tijdens de Algemene ledenvergadering aandacht aan 
worden besteed. Voor Coen is er een opvolger gevonden en hij draait, om de sfeer te 
proeven,  al mee in het bestuur en hij wordt gaandeweg ingewerkt. Voor Karin zijn we nog op 
zoek naar een opvolger. Wilt u het bestuur komen versterken of weet u iemand die we 
hiervoor kunnen benaderen? Geef het aan één van ons door." 
 
Geboren  
Op 2 september is Juf Marijke bevallen van een zoon: Mats. Hij is een 
broertje voor Nora.  Wij wensen Marijke, Adriaan, Nora en Mats veel  geluk 
voor de toekomst. 
 
 
 
 

 
Wij wensen iedereen prettige Feestdagen en een goed, 
gezond en sportief 2019!  



 

Terugblik kamp 
 
10e DOSkamp: Feest! 
 

Het laatste weekend van september gingen we voor de tiende keer op DOSkamp. Het 
thema was ‘Feest!’. Een feest was het zeker! 

Tijdens het kamp werden de deelnemers, in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar, vermaakt met veel 
bosspellen, kampvuur, een creatieve ochtend en een bonte avond. Natuurlijk was er ook een 
sport- en spelmiddag en voldoende tijd om te turnen op de tumblingbaan. Gezien het 
jubileumjaar waren er extra’s zoals een eigen t-shirt voor iedereen, patat bij de lunch en ijs 
als toetje. 

Alle leiding en kinderen hebben genoten van het kamp! Er zijn alweer plannen voor volgend 
jaar! 

Iedereen die heeft meegewerkt om dit kamp een succes te maken, heel hartelijk dank! Een 
speciaal ‘dank je wel’ aan Jumbo Langerak voor de kampboodschappen. 

 

 



 

Geslaagde regionale springwedstrijden 
 
Ook dit jaar werd de jaarlijkse regionale groepsspringwedstrijden E en D niveau weer 
gehouden in de Sporthoeve. Wij organiseerden deze wedstrijddag, 10 november, samen met 
de werkgroep. Wij deden mee met wel 5 groepen. Er werd geturnd op de onderdelen: Lange 
mat, trampoline, plankoline-kast, trampoline-kast en trampoline-pegasus. 

‘s Ochtends kwamen de jongste meisjes uit in de categorie 8-9 jaar. Wat was het spannend 
voor ze. En ze wonnen ook nog twee prijzen! 
In de categorie meisjes 10-12 jaar E niveau werden 4 prijzen gewonnen. 
De meisjes 10-12 jaar D niveau wonnen 3 prijzen. Wat een prestaties! 

‘s Middags kwamen er twee groepen uit in de leeftijdscategorie 10-16 jaar. Op D niveau 
werden hier 3 prijzen in de wacht gesleept. Een heel mooi resultaat, waar we heel trots op 
zijn! 

Wat nog belangrijker is, is dat de sfeer de 
hele dag heel gezellig en sportief was en de 
organisatie soepel verliep. We zijn blij dat er 
zoveel vrijwilligers en ouders aanwezig waren 
om alles in goede banen te leiden. Heel erg 
bedankt daarvoor! 

We hebben genoten van alle meiden die mee 
hebben gedaan! Wat hebben ze hun best 
gedaan. Ook de sfeer bij al onze deelnemers 
was gezellig en sportief. Ook naar andere 
verenigingen toe. Daar zijn we heel blij mee! 

 
 
 
 
Knappe prestaties van DOS 
 
Na de 12 prijzen van vorige week zaterdag bij de springwedstrijden, ook 2 prijzen bij de 
springwedstrijden C niveau. 
 
Op zaterdag 17 november deed gymnastiekvereniging DOS voor het eerst mee met de 
regionale springwedstrijden C niveau in Voorschoten. Beide teams vielen gelijk in de prijzen! 



 

Deze dag is er gebleken dat dit hogere 
niveau haalbaar is. DOS is dan ook trots 
op het seniorenteam (18 jaar en ouder) 
dat deze stap hoger heeft gewaagd.  
 
Daarnaast deed ook een juniorenteam 
mee. Dit was een samengestelde ploeg 
van DOS en Velocitas uit Gouda.  
Na hard trainen hebben beide teams 
mooie prestaties neergezet op 
trampoline – pegasus, trampoline en 
tumblingbaan.  
 
 
 
De dag kreeg een gouden randje met de 

winst van 2x brons van beide teams op trampoline – pegasus. We kunnen terugkijken op een 
mooie en sportieve wedstrijddag. 

Pietenfeest bij DOS 

Donderdag 29 en vrijdag 30 november konden de jongste kinderen van DOS weer genieten 
van een heel gezellig sinterklaasfeest! 

Op donderdag deden de kinderen van groep 2 t/m 5 allerlei pietenoefeningen zoals: 
balanceren, klimmen, springen en zwaaien. Er kwamen 4 pieten langs die gezellig 
meededen! 

Op vrijdagochtend gingen de dreumesen en peuters van DOS heerlijk pietengymmen. Lekker 
klimmen en klauteren en spelen met de (nep)kadootjes. Daarna was er voor iedereen wat 
drinken en wat lekkers. 

Het was één groot feest voor iedereen waar echt van genoten is!  



 

 

 
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: Lisanne van Veen. 
 
 
Hallo allemaal, 
Ik  ben Lisanne van Veen. Ik ben 13 jaar.  
Ik zit sinds ca. 5 jaar op turnen bij DOS. Ik vind het heel leuk om te 
doen. Mijn leukste onderdeel vind ik de vloer of de trampoline. Met veel 
gezellige meiden zoals Joanne, Nadine en Mandy turn ik sinds dit jaar 
bij Marijke en Robin. Het is altijd een gezellige boel, lekker lachen met 
zijn allen en natuurlijk oefenen voor de wedstrijden. Ik leer iedere les 
weer iets nieuws. 
Ik ben dit jaar naar het Groene Hart Leerpark gegaan. Ondanks school 
blijf ik lekker turnen tussen 18.00 en 19.00 uur.  
Donderdags help ik bij de kinderen van groep 5/6. Ook dat vind ik heel 
leuk om te doen. 



 

Ik spring in de trampoline naar Rebecca Schilt, omdat zij een leuke meid is en wij samen op 
de Prinses Beatrixschool hebben gezeten. 

 
Activiteitencommissie 
 
Op vrijdagavond 16 november 
zijn we met een groep meiden 
gaan discozwemmen in de Kuil. 
Lekker dichtbij huis was het een 
erg gezellig en geslaagde avond!  
 
Voor het nieuwe jaar staan er 
natuurlijk ook weer activiteiten op 
de planning. Zo gaan we op 
zaterdag 2 februari naar de 
turnhal in Woerden, houd deze 
datum dus alvast vrij. 
Meer informatie hierover volgt in 
januari. 
 
Voor nu fijne dagen en een actief 
en sportief 2019!  
 

Groetjes van de Activiteitencommissie 
 
 
Opslagruimte gevraagd 

 
Ruim negen jaar heeft DOS de spullen in opslag gehad bij onze sponsor Koster 
Verhuizingen. Helaas gaat het bedrijf stoppen.  
 
Per 1 maart  zoeken wij een nieuwe plaats voor onze spullen. 
Weet iemand een plaats waar we 3 á 4 kub kunnen gebruiken?  
Als tegen prestatie zetten wij het logo op onze website. 
 
Graag horen wij jullie suggesties. 
 
Fijne feestdagen en een sportief 2019 toegewenst, 
 
Hienke van Langevelde 
hienkevanlangevelde@dosbodegraven.nl 

 



 

Jubileumshow 2019 
 
Save the date: 25 mei 2019 
 
DOS bestaat in 2019 110 jaar en dat gaan we vieren met een Jubileumshow op zaterdag 25 
mei in Sportcentrum de Kuil. Het wordt een wervelende show, met als thema: ‘Feest’. Tijdens 
deze show is het de bedoeling dat alle groepen van Dreumespret tot Gymfit leuke demo’s 
verzorgen. Er is een jubileumcommissie gevormd die deze show samen met de leiding van 
de groepen gaat organiseren. In de komende periode volgt er meer info over deze dag en 
show, maar houd deze datum vast vrij in de agenda!  
 
Hartelijke groet van de Jubileumcommissie, 
 
Hanneke van Rijn 
Marije Zwaneveld 
Lenneke Kalisvaart 
Caroline Zwaneveld 
 

 
 
Van de penningmeester 
 
Andere werkwijze en contributietarieven 2019 
Tot en met 2018 was u gewend om een contributienota voor uw kind (of voor uzelf) voor het 
nieuwe jaar in de brievenbus te ontvangen. Het samenstellen, sorteren en bezorgen van de 
nota’s kost elk jaar veel tijd en natuurlijk ook papier en enveloppen (en postzegels). Daarom 
is besloten om voor 2019, voor degene die automatisch betalen, geen contributienota’s meer 
te maken. U heeft voor het innen van de contributie een doorlopende machtiging afgegeven 
en de tarieven worden jaarlijks in de nieuwsbrief (zie hieronder) en op de website vermeld. 



 

Net zoals in andere jaren wordt de contributie weer eind januari (en in september) 
automatisch van uw bankrekening geïncasseerd. Degene die de contributie nog zelf  
overmaken naar DOS krijgen nog wel een contributienota in de brievenbus.  
 
Zoals u al in deze nieuwsbrief kunt lezen zit DOS vol plannen voor een sportief en feestelijk 
2019. Immers, dan mogen we ons 110-jarig jubileum vieren. Zo’n jubileum brengt extra 
kosten met zich mee, maar desondanks heeft het bestuur ook nu weer besloten om de 
contributietarieven niet te wijzigen. Dit is voor het zesde jaar op rij dat de contributietarieven 
gelijk blijven. Door grote inzet van de vrijwilligers en omdat we natuurlijk ook letterlijk en 
figuurlijk “op de kleintjes letten” is DOS nog altijd een financieel gezonde vereniging.  
 
De contributietarieven voor  2019 zijn: 
        Per halfjaar  Per jaar 
 
Recreatie Jeugd        €   66,00  € 132,00 
Senioren 18+      €   73,50  € 147,00 
Recreatie Jeugd  + selectie (2,5 uur).   € 129,00  € 258,00 
Recreatie Jeugd  + selectie (3 uur).   € 153,00  € 306,00 
Parkour en freerunnen     €   84,00  € 168,00 
 
Knipkaarten: 
Dreumes/Peuterpret    ( 8 keer gymmen)   €   25,00 3 maanden geldig 
Springgroep                (10 keer gymmen)   €   30,00 4 maanden geldig 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50. 
 
Ik wens jullie fijne kerstdagen en veel sportplezier toe in 2019. 
 
Coen Swieb 

 
Agenda 2018-2019 
 

Wanneer Wat 

Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4  
januari 2019 

Kerstvakantie, geen lessen 

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 Voorjaarsvakantie, geen lessen 

Vrijdag 19 april Goede vrijdag, geen lessen 

Maandag 22 april Tweede Paasdag, geen lessen 

Zaterdag 25 mei Jubileumshow 

 
 



 

 
 
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 € 16,73 als opbrengst, alle 
leden hartelijk dank! 
 

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: 
Nathalie de Boer, Zwanebloem 13, 2411 MP Bodegraven, tel. 619844. 

http://www.dosbodegraven.nl/
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