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Het is zomer, de vakantie gaat bijna beginnen, dus tijd om uit te rusten en na te 
genieten van de jubileumshow, de BBQ en de andere belevenissen van de 
afgelopen maanden. Ook kijken we vooruit naar het kaascorso half september en 
natuurlijk naar het DOS-kamp eind september. U/ jij leest hier meer over in de 
laatste Nieuwsbrief van dit seizoen. 
 
 

Van het bestuur 
 
Dit jaar vieren we ons jubileumjaar: DOS bestaat 110 jaar. We zijn blij dat we een erg leuke  
en mooie jubileumshow hebben kunnen laten zien. Meer hierover leest u verderop in de 
Nieuwsbrief. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kondigden de leden van de Activiteitencommissie 
aan dat zij gaan stoppen. Inmiddels hebben we afscheid van hen genomen tijdens hun 
laatste activiteit: het organiseren van de jaarlijkse BBQ. 
 
Gezien het afscheid van de leden van de activiteitencommissie dit keer een bijzondere Ik 
spring in de trampoline waarin Hanneke Crum, Rosalie Minnaard en Eva Penders 
terugblikken op hun fijne tijd als activiteitencommissie. 
 
Rest ons nog u veel kijk- en leesplezier te wensen met deze Nieuwsbrief en natuurlijk een 
heel sportieve vakantie! 
 
Namens het bestuur van DOS, 
Nathalie de Boer,  
Secretaris 
 
  



 

Terugblik grote jubileumshow 

Zaterdag 25 mei hebben we met elkaar een fantastische jubileumshow gegeven. 
Aanleiding voor deze show was het 110-jarig bestaan van DOS. 

Sportcentrum de Kuil was voor de gelegenheid feestelijk versierd en volgestroomd met 
publiek. Alle groepen van jong tot oud verzorgden spectaculaire optredens op muziek met 
bijbehorende lichteffecten en steeds wisselende kleding. 
 

Door de inzet van enthousiaste leden, leiding, toestelcommissie en heel veel vrijwilligers 
werd het een zeer geslaagd evenement! Het is fantastisch hoe iedereen zich heeft ingezet! 
Ook vanaf deze plek heel hartelijk dank voor alle hulp.  

Hieronder vindt u een selectie, maar op onze website zijn alle foto’s terug te vinden ….. dus 
nog even nagenieten.  

 

 

  



 

 
Ik spring in de trampoline naar… 
 
Gezien het afscheid van de leden van de activiteitencommissie, dit keer een bijzondere 
Ik spring in de trampoline … 

 
In deze nieuwsbrief springen wij als activiteitencommissie in de trampoline. Wij zijn Hanneke 
Crum, Eva Penders en Rosalie Minnaard. Alle drie zijn we al van kleins af aan lid van DOS.  
 
7,5 half jaar geleden kregen Hanneke en Rosalie het idee om activiteiten te organiseren voor 
de jeugdleden. Een nieuwe activiteitencommissie werd opgezet met vaak om de twee á drie 
maanden leuke activiteiten voor de leden. Al snel kwam Eva de club versterken. We genoten 
ervan om met elkaar iets leuks te bedenken en organiseren. 
  
Door verhuizingen naar regio gemeentes en drukte met werk hebben we besloten te stoppen. 
De BBQ was onze laatste activiteit. Wat hebben wij onwijs genoten van alle activiteiten. 
Iedereen die wel eens mee is geweest enorm bedankt :) 
 
Hartelijke groeten, 
Hanneke, Rosalie en Eva 

   



 

Terugblik BBQ  
 
Elk jaar organiseert de Activiteitencommissie een BBQ aan het eind van het seizoen. 
Op vrijdag 5 juli waren we weer welkom in de tuin van juf Eline aan de Koninginneweg.  
 

We hebben genoten van de gezelligheid, 
het lekkere eten en drinken en het mooie 
weer. Voor de kinderen was er een groot 
springtoestel waar ze zich goed konden 
vermaken. 
 

Als bestuur hebben we van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om nog informeel afscheid te 
nemen van Coen Swieb, onze oud 
penningmeester, die we blij maakten met een 
bon van Happen en Trappen en een 
bierpakket met echte DOS glazen.  
 

Verder namen we natuurlijk afscheid van de 
Activiteitencommissie waarvan dit de laatste 
activiteit was. We bedankten Hanneke, Rosalie 
en Eva voor hun jarenlange tomeloze energie 
en het organiseren van leuke uitstapjes met een 
bon om lekker uit eten te gaan. 
 

 
 
Tenslotte bedankten we natuurlijk ook 
Eline, Alan, Marit en Julan voor de 
gastvrijheid! 
 
Kijk voor meer foto’s op onze website.  



 

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

DOS-kamp 2019 
27, 28, 29  september 

 
Ook dit jaar gaan we weer op kamp, inmiddels voor de elfde keer! Van vrijdag 27 september 
t/m zondag 29 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 van de turngroepen. 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?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Freerunkamp 
19 oktober 

 
Voor de freerunners wordt er er Parcour Disciplines weer een heel gaaf kamp georganiseerd.  

Na de vakantie volgt ook hier meer informatie over!  



 

Kaascorso donderdag 12 september 
  
Afgelopen jaren heeft de activiteitencommissie er voor gezorgd dat we als DOS mee konden 
doen met het jaarlijkse kaascorso. Zoals jullie elders in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen, 
is er op dit moment geen AC meer. 
We zouden het heel leuk vinden om met hulp van jullie, als leden en ouders van leden, toch 
mee te kunnen doen met het kaascorso. Vind je het leuk om hieraan mee te werken? Laat dit 
dan weten via info@dosbodegraven.nl Reserveer de datum alvast in je agenda, we hopen 
dat, als we de organisatie rond krijgen, er veel leden mee doen!  
 

Agenda 2019 
 

Wanneer Wat 

Maandag 15 juli t/m vrijdag 30 augustus Zomervakantie, geen lessen 

Maandag 2 september Start lessen 

Donderdag 12 september Kaarscorso, geen lessen 

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie, geen lessen 

Zaterdag 16 november Springwedstrijden niveau C 

Zaterdag 23 november Springwedstrijden niveau D/ E 

Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2010 Kerstvakantie, geen lessen 

 

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 € 2,32 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. 
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