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De vakanties komen eraan en dus ook de laatste Nieuwsbrief van dit gymseizoen, 
vol informatie en leuke foto’s. Met nieuws over het lesrooster 2017- 2018, een 
terugblik op de Happy Gymnastics, enkele foto’s van de slotactiviteiten en onze 
vaste rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur 
 

 Sponsoring 
 Wij vinden het fijn om u te melden dat wij drie nieuwe sponsors hebben. Fa Domburg 

Bodegraven en Kwalitaria verwelkomen wij als websitesponsor en Jumbo Langerak sponsort 
vanaf dit jaar onze kampboodschappen en incidentele inkopen voor onze DOS Clubdag. Wij 
bedanken ze hartelijk voor de toezegging en we hopen op een fijne en langdurige 
samenwerking.  

  
 Rabo Fietstocht 
 Zaterdag 10 juni was de Rabo Fietstocht. Het was een 

enorm succes! In totaal hebben bijna 4.350 fietsers 
deelgenomen aan de Rabo Fietstocht. Samen hebben ze  

 € 78.950 bij elkaar gefietst voor 245 deelnemende 
verenigingen, stichtingen en scholen. Voor DOS hebben 24 
fietsers het mooie bedrag van € 300,- bij elkaar gefietst! 

 Alle fietsers bedankt voor jullie deelname aan deze fietstocht en de mooie sponsoring voor 
DOS! Natuurlijk wordt er volgend jaar weer een fietstocht georganiseerd. Noteer zaterdag 9 
juni 2018 vast in de agenda. 

  

 Reanimatiecursus 
 Op dinsdag 6 juni hebben negen mensen van 

DOS een reanimatiecursus gevolgd. Goed om dit 
als vereniging te doen! Het was een leerzame 
avond waarin ook het omgaan met een AED 
geoefend werd. Aan het einde van de avond had 
iedereen z’n certificaat behaald. Wij mochten 
voor deze cursus belangeloos de kantine van de 
Brandweer gebruiken. Als tegenprestatie doen wij 
in deze Nieuwsbrief een oproep voor vrijwilligers 
voor de Brandweer van Bodegraven-Reeuwijk. 

 

Lesrooster 
Het nieuwe rooster en de toelichting vindt u verderop in deze Nieuwsbrief. 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! 

 

 Wij wensen iedereen een mooie zomer en graag tot volgend seizoen. De lessen starten weer 
op maandag 21 augustus. 

http://www.domburgbodegraven.nl/
http://www.dosbodegraven.nl/component/banners/click/8.html
http://www.dosbodegraven.nl/component/banners/click/2.html


 

 Terugblik Happy Gymnastics 
 
 Op zaterdag 20 mei zijn voor de tweede keer turnwedstrijden onder de naam ‘Happy 

Gymnastics’ gehouden. DOS organiseerde samen met Heres, Reflex en OKK uit Nieuwkoop 
deze wedstrijden in de Sporthoeve. Ook van gastvereniging AVGV uit Voorburg waren er 
deelnemers aanwezig. Ruim 200 deelnemers tussen de 6 en 17 jaar deden mee in drie 
wedstrijdrondes, met verschillende turnonderdelen. 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 tumblingbaan en ruimte was voor knotshockey en trampoline springen. Plezier 
hebben stond boven presteren, maar natuurlijk werden er ook veel prijzen uitgereikt. 

 
 In wedstrijdronde 1 zijn bij DOS Lize, Suus, Ymke, Lianne en Maria in de prijzen gevallen. 

Michelle, Emily en Wiktoria hadden een prijs in wedstrijdronde 2 en Kyra, Mandy, Lieke, 
Louise, Nina, Kaily, Rebecca, Irene en Elizabeth in wedstrijdronde 3. Voor alle andere 
deelnemers waren er ook medailles, want iedereen heeft super goed z’n best gedaan! 

 
  

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 



 

DOS Rooster 2017-2018 
 
 

Dag Tijd Groep Leiding 

Maandag 16.00 - 17.30 Selectie 1  
Voor kinderen die daarvoor 
gevraagd worden 

Marijke, Natascha 

 17.30 - 19.30 
 

Selectie 2  
Voor kinderen die daarvoor 
gevraagd worden 

Marijke, Natascha 

 19.30 - 20.30 18+ groep 
Turnen voor volwassenen op 
eigen niveau, met name 
springtoestellen 

Lenneke 

Woensdag 14.45 - 15.45 
 

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

Silke 

 16.00 - 17.00 
 

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

Silke 
 

 17.45 - 18.45 Groep 6-7 
Meisjes 
Gymnastiek/turnen 

Eline 

 18.45 - 19.45 Groep 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 
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 

 19.30 - 20.30 Gymfit 
Sport, conditie en spel 40+ 

Natascha 

 18.30 - 19.30 Parkour en freerunnen 
Groep 5 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 2½ jaar 
Gymmen met ouders 

Lenneke 

 09.45 - 10.30 Dreumespret  
1 tot 2½ jaar 
Gymmen met ouders 

Lenneke 

 09.00 - 09.45 Peuterpret  
2½ tot 4 jaar  
Gymmen met ouders 

Elfrieda 

 09.45 - 10.30 Peuterpret  
2½ tot 4 jaar 
Gymmen met ouders 

Elfrieda 

 
Toelichting: 
 

 De Gymfitgroep gaat van de maandagavond naar de donderdagavond van 19:30 - 20:30 
uur en wordt gegeven door Natascha Esseveld. 

 De Springgroep begint om 19:30 uur in plaats van 19:00 uur. 

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

 
 De lessen starten weer op maandag 21 augustus. 

  
 Even voorstellen: Nathalie de Boer 
 
 Ik ben Nathalie de Boer, 42 jaar en zoals jullie 

op de foto kunnen zien werk ik bij 
Rijkswaterstaat. Al een aantal jaren ben ik met 
veel plezier lid van de Gymfit van DOS. 

 Ik ben getrouwd met Wim en onze meiden 
Lisette en Nadine turnen nog langer bij DOS 
dan ik. Onlangs ben ik door Caroline gevraagd 
om in het bestuur van DOS te komen en op 
termijn het secretariaat over te nemen. 
Voorlopig ben ik eerst nog Algemeen 
Bestuurslid. Ik ben benieuwd hoe ik me voor 
DOS kan gaan inzetten. 

 
 Hartelijke groeten, 
 Nathalie de Boer 

 
 
 



 

 Activiteitencommissie 
 
 Op vrijdag 23 juni was het weer zover: de 

slotbarbecue! Jaar op jaar is dit de meest 
populaire activiteit, met dit keer maar liefst 56 
(ere)leden, leiding en bestuur. Leuk om te zien 
dat iedereen deze activiteit waardeert en geniet. 
De kinderen vonden de speeltuin en de 
trampoline erg leuk en vergaten soms om even 
wat te eten Het was een erg leuke en gezellige 
avond met prachtig weer. Wat ons betreft was dit 
een mooie afsluiting van het seizoen! 

 Dit jaar doen we ook weer mee met de kaascorso van de Najaarsmarkt! Houd daarom 
donderdag 14 september vast vrij in de agenda! Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog 
steeds mailen naar: activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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: Evianne Jacobs 
 
Hi, ik ben Evianne en ik ben 13 jaar oud. Ik zit op school op de Passie 
in Utrecht en doe VWO. Turnen vind ik super leuk omdat je steeds 
nieuwe dingen leert en het is heel gezellig. Ik turn bij de 
Aspirantengroep en assisteer bij groep 4/5 op donderdag. Het leuke 
aan DOS vind ik dat je wordt geholpen als je iets niet kan, en je wordt er 
niet op afgerekend. DOS is gewoon top! 
 
 
Ik spring in de trampoline naar Laura Nell 

mailto:activiteitencommissie@dosbodegraven.nl


 

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

      DOS-kamp 2017 
          22, 23, 24 september 
 
Ook dit jaar gaan we weer op kamp, inmiddels voor de negende keer! Van vrijdag 22 
september t/m zondag 24 september gaan we weer naar Kampeerboerderij de Zandkamp in 
Ermelo. Dezelfde locatie als vorige jaren. 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 bij vroegboekkorting 

vóór 10 september. Daarna wordt € 40,- in rekening gebracht. 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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brandweer Bodegraven zoekt vrijwilligers 
  
Brand in het dorp, of een gekantelde vrachtwagen op de A12. Een auto te water, of een 
omgewaaide boom. De brandweer staat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar om in 
geval van nood zo snel mogelijk hulp te verlenen.  
  
De brandweer draait volledig op vrijwillige brandweerlieden. Nieuwe brandweerlieden zijn hard 
nodig om het korps op sterkte te houden. Wij zoeken enthousiaste vrouwen én mannen vanaf 
18 jaar die paraat staan om brand en ongevallen te bestrijden en die in teamverband de klus 
willen klaren.  
  
Durf je deze uitdaging aan en woon je en/of werk je in Bodegraven?  
Mail dan naar info@brandweer.vrhm.nl of kijk voor meer informatie op website: 
www.brandweer.nl/hollandsmidden.   
 

 

mailto:info@brandweer.vrhm.nl
http://www.brandweer.nl/hollandsmidden


 

Zwem4daagse  
 
Ook dit jaar heeft DOS meegewerkt aan de Zwem4daagse van zwembad de Kuil in 
Bodegraven. Op woensdagmiddag 14 juni heeft Elfrieda met een kraam op het Health 
&Happy event gestaan om de Dreumes- en Peuterpret te promoten. De donderdaglessen 
werden buiten op de tumblingbaan gegeven en iedereen kon na het zwemmen meedoen.  

 
Slotactiviteit Dreumes- en Peuterpret 
 
Traditiegetrouw was de laatste les van de Dreumes- en Peuterpret in de Zustertuin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slotactiviteit zaterdag 1 juli 
 
Op zaterdag 1 juli was er voor jong en oud een slotactiviteit georganiseerd in de Reeuwijkse 
Hout. Helaas was de weersvoorspelling zodanig dat we de activiteit moesten verplaatsen naar 
Sportcentrum de Kuil. Het programma werd iets aangepast. Er werden diverse spellen gedaan 
zoals paaltjesvoetbal, ver-springen, levend kwartetten, hoogspringen, tumblingbaan- en 
trampoline springen. Na afloop was er voor iedereen drinken en een broodje knakworst. Leuk 
om het seizoen zo sportief met elkaar af te sluiten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Van de Penningmeester 
 
Vele leden hebben de contributie over 2017 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 21 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 
laten incasseren wordt het contributiebedrag rond deze datum geïncasseerd. 
 
Ik wens jullie een actieve en mooie zomervakantie toe en natuurlijk gezond weer terug in het 
nieuwe sportseizoen. 
 
Coen Swieb 
 

Agenda 2017 
 

Wanneer Wat 

Maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli Laatste week voor de vakantie, 
geen lessen 

Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus Zomervakantie, geen lessen 

Maandag 21 augustus Start lessen 

Donderdag 14 september Geen lessen, optocht Najaarsmarkt 

Vrijdag 22 t/m zondag 24 september Kamp in Ermelo 

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober Herfstvakantie, geen lessen 

Zaterdag 11 november  Springwedstrijden 

 
 

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/
mailto:info@dosbodegraven.nl

