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De vakanties komen eraan en hierbij dus ook de laatste Nieuwsbrief van dit 
gymseizoen met een terugblik op de Happy Gymnastics, de slotbarbecue , de 
vooraankondiging voor het kamp en natuurlijk ook het nieuws in alle vaste 
rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur 
 

Algemene Ledenvergadering 
Op 18 april is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij waren 18 personen 
aanwezig. We hebben hier afscheid genomen van Caroline Zwaneveld, die 12 jaar 
bestuurslid is geweest. Nathalie de Boer neemt het secretariaat van haar over. Caroline 
wordt toegesproken door Coen en Lenneke en benoemd als erelid van DOS. Zij wil graag bij 
DOS betrokken blijven en de catering van het kamp blijven doen.  
 
AVG 
DOS heeft gebruik gemaakt van een stappenplan van de Stichting AVG voor Verenigingen. 
Dit heeft geleid tot een AVG verklaring, waarin is vastgelegd wat onze inspanningen zijn om 
te voldoen aan de privacywet. Deze verklaring kunt u nalezen op de website.  
 
Afscheid Caroline 
Omdat er tijdens de slotbarbecue altijd meer mensen 
aanwezig zijn dan bij de Algemene Ledenvergadering hebben 
we Caroline nogmaals in het zonnetje gezet. Nathalie heeft 
zich voorgesteld als de nieuwe secretaris en mocht een 
vriendenboekje uitreiken dat gemaakt is door de leden van de 
activiteitencommissie, het bestuur en de leiding.  
 
Afscheid Liesbeth 
Ook hebben we tijdens de slotbarbecue afscheid genomen 
van Liesbeth van Langevelde.  

 
 
Liesbeth heeft een mooi boekje gekregen met foto’s van 
toen ze zelf vroeger turnde bij DOS, ze assistent werd 
en later leidster en ook nog jurylid.  
We bedanken haar voor haar jarenlange inzet en hopen 
dat ze nog lid blijft totdat ze gaat verhuizen. 
 
 
 

Wij wensen iedereen een mooie zomer en graag tot volgend seizoen. De lessen starten weer 
op maandag 27 augustus.   



 

Terugblik Happy Gymnastics 
 
Zaterdag 2 juni was er een dag vol turnen met fungedeelte in de Sporthoeve in 
Bodegraven. Een leuke turnwedstrijd georganiseerd door vier verenigingen: 
OKK Nieuwkoop, Reflex Reeuwijk, Heres en DOS uit Bodegraven. 

’s Ochtends vroeg waren de jongste turnsters 
aan de beurt. Voor sommigen was het best 
wel spannend, omdat het hun eerste 
wedstrijden waren. Vol trots kijken we terug 
naar de wedstrijden van deze meiden. Wat 
hebben ze goed hun best gegaan en wat 
deden ze het netjes! Gelukkig konden ze na 
het wedstrijd-gedeelte even ontspannen 
tijdens het fungedeelte met acrogym, springen 
en badmintonnen met ballonnen. Heel 
gezellig om zo met elkaar te sporten en 
plezier te hebben. Natuurlijk volgde er ook 
een prijsuitreiking, met prijzen voor Lize, Sara, Tess. 

 

In ronde 2 volgden de wat oudere meiden en 
hogere niveaus. Ook al hadden zij vaker 
wedstrijden gedaan, het was toch weer 
spannend. De zenuwen waren zichtbaar 
aanwezig, vooral tijdens de balkoefening. Ook 
in deze ronde waren er mooie prestaties en 
werd er netjes geturnd. Nadat ook zij konden 
ontspannen tijdens het fungedeelte, volgde 
ook hier de prijsuitreiking. In deze ronde 
vielen Eva en Joanne in de prijzen. 
 

 
In de laatste ronde waren de selectiemeisjes 
aan de beurt. Ieder liet op eigen niveau mooie 
oefeningen zien, op balk, vloer en sprong. Er 
werd netjes en strak gewerkt. We zijn dan ook 
trots op het niveau wat zij laten zien! Ook zij 
konden na het spannende wedstrijdgedeelte 
hun energie kwijt tijdens het fungedeelte. Bij 
de prijsuitreiking waren er prijzen voor 
Annelijn, Kaily, Christianne, Kyra, Lieke, 
Elisabeth en Nicky. De inspanningen van alle 
andere turnsters waren een beloning waard!  
 



 

 
 
We kijken terug op een leuke en sportieve 
wedstrijddag. Fijn dat er zoveel ouders kwamen 
kijken en bestuursleden aanwezig waren voor 
catering en andere hand en spandiensten. Ook 
dank aan onze enthousiaste leiding en 
assistenten die aanwezig waren om alle 
turnsters te begeleiden! 

 
  

 
 

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

DOS-kamp 2018 
28, 29, 30 september 

Ook dit jaar gaan we weer op kamp, inmiddels voor de tiende keer! Van vrijdag 28 september 
t/m zondag 30 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 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 de 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: Joanne van Lunteren 
 
Hoi, ik ben Joanne en ik ben bijna 13 jaar. Volgend 
schooljaar ga ik naar de brugklas van het Driestar 
College. Dit jaar heb ik geturnd bij juf Eline en volgend 
jaar ga ik naar Marijke (mijn zus) en juf Robin. Ik ben 
begonnen met turnen bij juf Elfrieda op de kleutergym, 
nu help ik bij de kleutergym en dat vind ik erg leuk. Ik 
hou ook van experimenteren en tekenen. 
 
Ik spring in de trampoline naar Lisanne van Veen, 
want we zijn al vanaf de kleuterklas dikke vriendinnen. 
 

Activiteitencommissie  

 
Op zaterdag 31 maart zijn we weer met een volle groep naar de turnhal in Woerden geweest. 
Twee uur lang werd er flink geoefend op de verschillende onderdelen. Een erg leuke en 
sportieve middag! 
 
Op vrijdag 22 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse slotbarbecue als afsluiter van het 
seizoen! In verband met de zwangerschap van Eline, was de locatie dit jaar anders dan 
andere jaren. Wij zijn erg blij dat we terecht konden bij de brandweerkazerne van 
Bodegraven waar we lekker uit de wind konden zitten. Met maar liefst 48 (ere)leden, leiding 
en bestuur in de leeftijd van 7 tot en met 86 jaar hebben we een gezellige avond gehad. 
Naast het eten werd er gezellig bij gekletst en flink gesprongen op het springkussen, dat bij 
alle (jeugd)leden goed in de smaak viel!   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inmiddels zijn wij alweer bezig met het volgende seizoen, 
waarbij we uiteraard starten met de optocht van de 
Najaarsmarkt. Zet daarom donderdagavond 13 september 
alvast vrij in de agenda om mee te lopen met de DOS-kar! 
 

Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 

Groetjes van de Activiteitencommissie 
 

Rabo Fietstocht 
Zaterdag 9 juni was de Rabo Fietstocht. Het was een enorm 
succes! In totaal hebben bijna 5.155 fietsers deelgenomen aan 
de Rabo Fietstocht. Samen hebben ze € 72.275 bij elkaar 
gefietst voor 275 deelnemende verenigingen, stichtingen en 
scholen. Voor DOS hebben 16 fietsers het mooie bedrag van  
€ 150,- bij elkaar gefietst! Alle fietsers bedankt voor jullie 
deelname aan deze fietstocht en de sponsoring voor DOS!  

 

Jubileumshow – hulp nodig! 
 

Volgend seizoen in 2019 bestaat DOS 110 jaar! Voor ons reden voor een feestje! We willen 
dit vieren door middel van een grote jubileumshow. Deze show zal plaatsvinden eind mei/ 
begin juni  2019. Een show zoals deze vraagt extra tijd en energie van onze leiding en het 
bestuur. Dit vinden we helemaal niet erg, we vinden het juist leuk! Maar we kunnen het niet 
alleen! We hebben hulp nodig om alles goed voor te bereiden en uit te voeren. Daarom willen 
we een jubileumcommissie in het leven roepen. Een groepje mensen die zich willen inzetten 
voor deze show: PR, uitnodigingen, licht en geluid, aankleding van de zaal, vrijwilligers 
werven en er moet nog veel meer geregeld worden.  
Wil je ons helpen door je in te zetten voor dit project? Laat het weten, we hebben jou hard 
nodig! Na de zomervakantie zullen de eerste voorbereidingen starten. 
Geef je op bij: Lenneke Kalisvaart, lennekekalisvaart@dosbodegraven.nl 

mailto:activiteitencommissie@dosbodegraven.nl


 

DOS Rooster 2018-2019 
 
 

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 

Marijke 

Woensdag 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 

 18:00 – 19.00 Aspiranten 1 
V.O. 1e jaar  
Meisjes Gymnastiek/turnen 

Marijke/Robin 

 19.00 - 20.00 
 

Aspiranten 2 
V.O. 2e jaar tot 18 jaar  
Meisjes Gymnastiek/turnen  

Marijke/Robin 
 

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

Lenneke 

 
 

17.30 - 18.30 Groep 4-5 
Meisjes 
Gymnastiek/turnen 

Eva 
 

 18.30 - 19.30 
 

Groep 5-6 
Meisjes 
Gymnastiek/turnen 

Eva 

 19.30 - 20.30 Gymfit 
Sport, conditie en spel 40+ 

Natascha 

 18.00 - 19.00 Parkour en freerunnen 
Groep 4 t/m 7 
 

Glenn 



 

 19.00 - 20.00 Parkour en freerunnen 
Groep 8 t/m 16 jaar 

Glenn 

 20.00 - 21.00 Parkour en freerunnen 
Freetraining (selectie) 

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 

 

 
Geboren 
Op 26 juni is Juf Eline bevallen van een zoon: Julan. Hij is een 
broertje voor Marit.  Wij wensen Eline, Alan, Marit en Julan veel  
geluk voor de toekomst. 

 
 
 
Van de penningmeester 
 
Vele leden hebben de contributie over 2018 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 27 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 actieve en mooie zomervakantie toe en natuurlijk gezond weer terug in het 
nieuwe sportseizoen. 
 
Coen Swieb 

 
 
 
 
 



 

 
Agenda 2018 
 

Wanneer Wat 

Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 Zomervakantie, geen lessen 

Maandag 27 augustus 2018 Start lessen 

Donderdag 13 september 2018 Optocht Najaarsmarkt, geen lessen 

Vrijdag 28 t/m zondag 30 september 2018 Kamp in Ermelo 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 Herfstvakantie, 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 € 7,57 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/
http://www.dosbodegraven.nl/
mailto:info@dosbodegraven.nl



