
 

24 december 2019  | nr. 40 

 

 

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

Van het bestuur 
 

DOS is een enthousiaste vereniging met veel passie om alles goed te organiseren en leuke 
activiteiten te doen. Doordat we de laatste jaren zijn gegroeid, merken we dat de belasting 
voor ons als bestuur regelmatig te hoog is. Met elkaar zijn we aan het zoeken naar manieren 
om de belasting van de bestuursleden te verlagen door voor diverse taken andere 
betrokkenen, leden/ ouders van leden te vragen.  
Lijkt jou het ook leuk om een steentje bij te dragen? Laat het ons weten! Alle kleine beetjes 
helpen en houden het leuk voor alle mensen die vrijwillig hun tijd en aandacht geven om 
DOS levendig te houden. 
 
Het heeft even geduurd maar wat zijn we blij met de nieuwe turnkleding. Het is een prachtig 
gezicht om alle turnleden daarin bezig te zien. De meiden stralen en ook tijdens de 
springwedstrijden kwamen we goed voor de dag! Dank jullie wel voor jullie geduld en begrip! 
 
Na ruim 11 jaar neemt Elfrieda afscheid bij DOS, we zullen haar enthousiame en harde 
werken gaan missen. Gelukkig hebben we voor de Peuterpret een opvolger gevonden; Lieke 
Veenings. Natuurlijk hebben we Elfrieda niet zomaar laten gaan, meer hierover lees je 
verderop in deze nieuwsbrief. We wensen Elfrieda heel veel liefde en geluk met alles wat zij 
verder gaat doen.  
 
Wij wensen iedereen prettige Feestdagen en een goed, gezond en sportief 2020! 
 

   



 

Terugblik kamp 
 
11e DOS kamp 
Het laatste weekend van september zijn we weer op kamp geweest. 

Dit is een jaarlijks terugkerend feest voor alle turnleden van 7 tot 16 jaar. 

Op vrijdagavond vertrok een groep van ruim 40 deelnemers samen met de kampleiding naar 
Ermelo naar een, ondertussen bekend en vertrouwd, kamphuis. Tijdens het kamp werden de 
deelnemers vermaakt met veel bosspellen, een creatieve ochtend, een sport- en spelmiddag, 
een bonte avond, een kampdienst en natuurlijk ook levend stratego. Ook was er tussendoor 
heerlijk veel vrije tijd. De regen heeft gelukkig bijna geen invloed gehad op het programma en 
we konden veel naar buiten! Zowel leiding als kinderen hebben genoten van het kamp!  

Er zijn alweer plannen voor volgend jaar! Zet het laatste weekend van september maar vast 
in je agenda! 

   

  

 



 

Geslaagde springwedstrijden 
 
Ook dit jaar waren er weer springwedstrijden op 
verschillende niveaus waar DOS aan mee heeft gedaan.  
 
Op zaterdag 16 november deden er twee groepen mee in 
Voorschoten. Dit waren wedstrijden op C niveau. De 
selectiegroep viel hierbij in de prijzen. Een mooie 2de prijs op 
het onderdeel minitrampoline pegasus. 
  
Een week later, 23 november waren de regionale groepsspringwedstrijden E en D niveau. 
DOS organiseerde deze wedstrijddag samen met de werkgroep.  
Zelf deden wij mee met 5 groepen. Er werd geturnd op de onderdelen: lange mat, trampoline, 
plankoline-kast, trampoline-kast en trampoline-pegasus.  
‘s Ochtends kwamen er 3 groepen uit op E niveau. Zij zetten een mooi resultaat neer.  
In de categorie meisjes 10-12 jaar E niveau werden, evenals in de categorie 10-16 jaar, 2 
prijzen gewonnen. De meisjes 8-9 jaar hebben ook erg hun best gedaan. De meesten van 
deze groep deden voor de eerste keer mee. ‘s Middags kwamen er twee groepen uit op D 
niveau. Ook hier werden prijzen in de wacht gesleept. De meisjes 8-9 jaar wonnen hier 2x 
zilver en de meisjes 10-12 jaar wonnen brons. Voor hen was er ook goud met plankoline 
kast. Een heel mooi resultaat, waar wij heel trots op zijn! Wat nog belangrijker is, is dat de 
sfeer de hele dag heel gezellig en sportief was en de organisatie soepel is verlopen. Er kan 
teruggekeken worden op een mooie sportieve dag. Dit hebben we te danken aan de vele 
vrijwilligers, de enthousiaste leiding en het bestuur van DOS!!! 

 



 

 
Pietenfeest! 
 
Op donderdag 28 november was het feest tijdens de gymlessen! De zaal was volgebouwd  
met toestellen om te klimmen, klauteren, zwaaien en turnen! Wat was het leuk dat er ook 
Pieten op bezoek kwamen bij groep 2-3-4 en groep 4-5. Zij deden vol enthousiasme mee, al 
hadden ze af en toe wel wat hulp nodig. Natuurlijk hebben we afgesloten met wat lekkers! 
 

 
 
 
De dag erna was het feest voor de kinderen van de Dreumespret en Peuterpret! In een grote 
zaal vol toestellen en fopcadeautjes kon er flink geklommen en geklauterd en gespeeld 
worden.  
 

 
 

 
Het lukte Sinterklaas niet om langs te komen, maar we hebben wel een mooi nieuwe tunnel 
cadeau gekregen!  Het was weer genieten voor groot en klein! 
 
 

 
 
 



 

Leiding in opleiding 
  
We zijn ontzettend blij dat we 3 enthousiaste meiden hebben gevonden die interesse hebben 
om leiding te worden bij DOS. Joanne Dijkman, Jennifer Kuijpers en Marije Zwaneveld zijn 
geen onbekenden voor ons. Al jaren turnen en assisteren zij bij DOS. 
Dit jaar worden zij binnen DOS door onze eigen leiding opgeleid om wellicht later ‘juf’ te 
worden.  
 
We kijken met elkaar op welk tempo we dat doen en welke leeftijdsgroepen bij hen passen.  
Als bestuur en leiding zijn we heel blij dat we op deze manier kunnen werken aan een 
toekomst voor DOS! 
  

 
 

  



 

Afscheid Elfrieda 
 

Op 20 december hebben we afscheid genomen van onze juf Elfrieda, die bijna 12 jaar bij 
DOS heeft lesgegeven. Door de kinderen en ouders van de Peuterpret werd Elfrieda bij 
binnenkomst in het zonnetje gezet, met een slinger van zonnetjes en op het liedje ‘You are 
my sunshine’. 
 
Daarna hebben we gezellig gegymd. Met elkaar en sloten we af in een grote kring met 
koffie/thee en wat lekkers. Natuurlijk mocht een mooi cadeau van peuters, ouders, bestuur, 
leiding en andere betrokken niet ontbreken. 
 
We kunnen terug kijken op een mooi afscheid en wensen Elfrieda heel veel succes bij de 
nieuwe mogelijkheden die voor haar liggen.  
 
Ook namen we afscheid van Gonneke, die afgelopen jaren al een deel van de 
Peuterpretlessen heeft gegeven. Ook haar bedanken we van harte en wensen we alle goeds! 
 

 

 
 



 

Even voorstellen…. 
 
Hoi allemaal,  
 
Mijn naam is Lieke Veenings en vanaf januari mag ik de plek 
van juf Elfrieda overnemen als Peutergym-juf. En daar heb ik 
heel veel zin in. Momenteel gym ik zelf ook nog mee met mijn 
jongste zoon Siem. Ik weet dus hoe leuk de lessen van juf 
Elfrieda zijn.  
 
Ik woon met mijn man Maarten en twee zonen Cas en Siem in 
Bodegraven. In het dagelijks leven ben ik ook juf alleen dan 
op een VMBO. Daar geef ik dierenhouderij en Paardenklas. 
Daarnaast loop ik hard, ga ik graag op vakantie of dagjes uit 
en rij ik paard.  
 
En vanaf nu mag ik aan al die leuke activiteiten gym 
toevoegen. Ik heb er zin in!  
 
Sportieve groet,  
Lieke  
 
 

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: Eva Sterk. 
 

Hey! 
 
Ik ben Eva Sterk en ik ben 15 jaar oud. Sinds groep 5 zit ik op 
turnen. Ik train op maandag en woensdag. Verder assisteer ik 
op de woensdag bij de 1e groep aspiranten. Ik vind het erg 
gezellig bij DOS. Ik hoop dit schooljaar mijn examen te halen 
en wil dan in het voorgezet onderwijs verder met een 
sportopleiding.  
 
Ik heb dit jaar voor het eerst geholpen met het versieren van de 
DOS kar voor de najaarsmarkt optocht. Ik vond dat super leuk. 
 
Ik spring in de trampoline naar Christine Dijs omdat wij vroeger 
altijd samen naar turnen gingen en we het nu nog steeds heel 
gezellig hebben!  



 

Van de penningmeester 
 
Contributietarieven 2020 
De contributietarieven voor 2020 blijven nagenoeg gelijk ten opzichte van 2019. In februari 
zijn er onderlinge wedstrijden. We willen graag dat alle turnsters in de categorie “recreatie 
jeugd” mee doen aan deze gezellige recreatieve wedstrijden. Het wedstijdgeld voor deze 
wedstrijd bedroeg de afgelopen jaren € 2. Het bestuur heeft besloten om dit wedstrijdgeld op 
te nemen in de contributietarieven. De tarieven voor de categorie “recreatie jeugd” zijn 
verhoogd met € 2. De nieuwe tarieven vindt u ook op de website.  
 
De contributie wordt eind januari (en in september) automatisch van uw bankrekening 
geïncasseerd. Degene die de contributie nog zelf overmaken naar DOS krijgen nog wel een 
contributienota. Zo mogelijk wordt de nota per e-mail verstuurd.  
 
Zoals u al in deze nieuwsbrief kunt lezen zit DOS vol plannen voor een sportief 2020. Dit is 
voor het zevende 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  2020 zijn: 
        Per halfjaar  Per jaar 
 
Dreumes-/peuterpret     €   60,00  € 120,00 
Recreatie Jeugd        €   67,00  € 134,00 
Senioren 18+      €   73,50  € 147,00 
Recreatie Jeugd  + selectie (2,5 uur).   € 130,00  € 260,00 
Recreatie Jeugd  + selectie (3 uur).   € 154,00  € 308,00 
Parkour en freerunnen     €   84,00  € 168,00 
 
Knipkaarten: 
Springgroep                (10 keer gymmen)  €   30,00 4 maanden geldig 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50. 
 
 
Ik wens jullie fijne kerstdagen en veel sportplezier toe in 2020! 
 

Hans van der Hoek 
penningmeester 
 
 
 
 
 
 



 

Agenda 2019-2020 
 

Wanneer Wat 

Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3  
januari 2020 

Kerstvakantie, geen lessen 

Zaterdag 15 februari 2020 Onderlinge wedstrijden 

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 
2020 

Voorjaarsvakantie, geen lessen 

Vrijdag 10 april 2020 Goede vrijdag, geen lessen 

Maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag, 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 jaar hadden we € 53,48 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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