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Vlak voor de feestdagen de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Gaat u er maar eens 
goed voor zitten, want we hebben weer veel te melden. We hebben een prachtig 
verhaal van Elfrieda uit Malawi, we blikken terug op de Springwedstrijden, het 
Sinterklaasfeest en natuurlijk nieuws in alle vaste rubrieken. Veel lees- en 
kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur  
 

Met heel veel plezier werken we in het bestuur samen om de vereniging te laten groeien en 
bloeien. Een aantal bestuursleden doet dit al geruime tijd en wil misschien op termijn zijn of 
haar taken overdragen aan een ander. Daarom gaan wij de komende periode op zoek naar 
nieuwe bestuursleden om het bestuur te versterken. Het idee is om nieuwe mensen in te 
werken, voordat de ‘oude’ bestuursleden er mee gaan stoppen. Zo willen we de continuïteit 
van het bestuur waarborgen. We hopen dat er mensen zijn die hun steentje willen bijdragen 
aan de toekomst van DOS. 
 
Zaterdag 29 november jl. heeft Marijke Verhoeven-van 
Lunteren (leidster van de selectiegroep) haar examenles 
niveau-3 gymnastiek met goed gevolg afgelegd. Met acht 
DOS-meisjes en praktijkbegeleidster Lenneke Kalisvaart 
was zij afgereisd naar Breukelen. Daar hebben twee 
examinators van de KNGU haar les beoordeeld. Het was 
een spannende les, maar na afloop kreeg zij veel lof over 
haar examenles. Al snel kreeg zij te horen dat zij 
geslaagd was! Als vereniging zijn we zeer trots op deze 
prestatie en naast alle felicitaties werd zij door bestuur en 
leiding in de bloemetjes gezet! 
 
Met enige trots kijken we terug op de organisatie van de regionale springwedstrijden niveau D 
op zaterdag 15 november in samenwerking met de KNGU. U leest een verslag hiervan 
verderop in deze nieuwsbrief. Alles verliep prima, in een ontspannen sfeer. We kregen veel 
hulp van leden, ouders en leiding waarvoor nogmaals onze dank! 
 
Op zaterdag 7 februari 2015 is onze DOS-clubdag in Sportcentrum de Kuil. Voorheen 
noemden wij dit onze Onderlinge Wedstrijden, maar er is die dag meer dan de wedstrijd. Er 
zijn demo’s van Dreumes- en Peuterpret, G-Gym, Springgroep en Freerunnen. De 
uitnodigingsbrief wordt direct na de kerstvakantie uitgedeeld, maar houd deze dag vast vrij in 
uw agenda. 
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2015 toe!
 
Caroline Zwaneveld 

 



 

Kind van vrede 
 
Sjaloom! zong d' engel die aan hen verscheen, 
een Koning is geboren in de nacht,  
verheugt u, daar Zijn liefde op u wacht. 
De herders, blij verrast, vonden meteen 
 
de stal, waarboven een ster stralend scheen, 
de Redder, door de mensheid lang verwacht, 
een Kind van Vrede, liefdevol en zacht, 
dat met Zijn licht een ieders hart bescheen. 
 
Met Kerstmis willen wij Zijn komst herdenken 
en bidden om Zijn vrede, Hem bezingen, 
in blijde hoop dit hemels Kind gedenken. 
 
Zijn vredeslied daalt neer uit hemelkringen, 
in ieders hart wil Hij Zijn liefde schenken. 
Sjaloom! zal het vol vreugde in ons zingen. 
 

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: Annelize van Ginkel 
 
Mijn naam is Annelize van Ginkel en ik ben 14 jaar. Ik zit op het 
Driestar College in Gouda in klas 4 van het VWO. Af en toe heb 
ik het behoorlijk druk met school. Ik heb vier broers en een vader 
en moeder. Mijn oudste broer heet Bart en is 20 jaar. Daaronder 
komt mijn broer Willem van 19 jaar. Dan komt mijn broer 
Maarten, die het meest op mij lijkt, van 17 jaar. En dan kom ik. 
De jongste bij ons thuis is mijn broertje Frank en hij is 9 jaar. 
Zoals je ziet is het een gezellig boel bij ons thuis. Sinds groep 5 
zit ik al op turnen bij DOS. DOS is echt een leuke sportvereniging 
waar het gezellig is om te turnen. Naast turnen heb ik ook nog 
andere hobby’s. Dat zijn: zingen, lezen en hardlopen. Alleen in 
deze tijd van het jaar doe ik niet zoveel aan hardlopen. Er zijn 
meerdere turntoestellen die ik leuk vind. Bijvoorbeeld de 
trampoline, omdat je dan heerlijk door de lucht vliegt of juist de 
balk, omdat je dan op een dun balkje loopt.  

Alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!! 

Ik spring in de trampoline naar Thirza Schilt 
 
 



 

Springwedstrijden Den Haag 
 
Op zaterdag 1 november hebben de meisjes 10-12 jaar met veel plezier aan de regionale 
Springwedstrijden niveau E in Den Haag meegedaan. Sommigen waren best zenuwachtig van 
tevoren, maar dat was nergens voor nodig. Iedereen heeft het super gedaan! Ze gingen van 
start bij de trampoline en daarna gingen ze naar de trampoline-kast, waar twee groepen 
meededen. Vervolgens kwamen de lange mat en de plankoline-kast nog aan de beurt. 
Sprongen die in de lessen nog niet zo goed lukten, gingen nu ineens wel of veel beter. Dit 
bleef niet zonder resultaat. Iedereen kreeg een vaantje en daarnaast had de selectiegroep 
drie keer goud binnen gesleept! Ze hadden prijs op lange mat, minitrampoline-kast en 
plankoline-kast. Het was een leuke en geslaagde dag. We zijn trots op jullie allemaal en van 
harte gefeliciteerd met de prijzen! 

 

 
 
Springwedstrijden Bodegraven 
 
Zaterdag 15 november heeft DOS meegedaan met twee teams (Aspiranten en Springgroep) 
aan de regionale Springwedstrijden niveau D. De wedstrijden werden in de Sporthoeve in 
Bodegraven gehouden, en er deden ruim 300 turn(st)ers van ongeveer twintig 
gymnastiekverenigingen mee. DOS was dit keer de vereniging, die samen met de KNGU de 
springwedstrijden organiseerde. 
 
‘s Ochtends streden meisjes 10-6 jaar (turners jr.) om de prijzen. Het was een spannende 
competitie en zij behaalden zilver op de onderdelen lange mat en kast-plank en op het 
onderdeel Pegasus-minitrampoline behaalden zij goud. ‘s Middags kwam het team turnsters 
sr. in actie en zij wonnen zilver op de onderdelen lange mat en minitrampoline en goud op het 
onderdeel Pegasus-minitrampoline. Een mooie prestatie van beide teams! 



 

 
Activiteitencommissie 
 
Op 28 november jl. zijn we met 23 leden naar de bowlingbaan in Woerden geweest. Het was 
een hele leuke en gezellige avond en het uur bowlen vloog voorbij. Alle ouders die hebben 
gereden, heel erg bedankt! 
 
Het jaar is bijna voorbij en dat betekent dat we bijna alle activiteiten van 2014 hebben gehad. 
Er is nog één laatste activiteit van 2014 voor de leden van de Aspiranten en Springgroep. Met 
12 mensen zullen we op zaterdag 20 december naar het Univé Gymgala gaan. In de volgende 
nieuwsbrief vertellen we hoe leuk deze activiteit is geweest!  
 
Ook voor het nieuwe jaar staan er weer veel 
activiteiten in de agenda! De eerste activiteit zal 
zijn vanaf Groep 5/6. Op 23 januari gaan we 
schaatsen op de schaatsbaan in Rotterdam! Jullie 
ontvangen hier binnenkort een bief over. 
 
Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds 
mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 
 

Van de penningmeester 
 
Contributies 2015 
In de laatste bestuursvergadering zijn de contributietarieven voor 2015 aan de orde geweest.  
Omdat er in 2014 een gestage groei van het aantal leden was, gaat het DOS financieel voor 
de wind. Daarom is besloten om de tarieven gelijk te houden aan die van 2014. Wel zijn er ten 
opzichte van 2014 enkele nieuwe sporturen in het lesprogramma opgenomen. 
 

mailto:activiteitencommissie@dosbodegraven.nl


 

De tarieven voor 2015 zijn als volgt vastgesteld: 
       Per halfjaar  Per jaar 

Kleuters 4 t/m 6 jr.      €   54,00  € 108,00 

Recreatie Jeugd groep 3 t/m 7.    €   66,00  € 132,00 

Aspiranten groep 8 tot 18 jaar (1½ uur)   €   90,00  € 180,00 

Senioren 18 +.      €   73,50  € 147,00 

G-Gym       €   96,00  € 192,00 

Recreatie Jeugd  + selectie (2½ uur)   € 129,00  € 258,00 

Recreatie Jeugd  + turn extra (2 uur)   € 105,00  € 210,00 

Parcours 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 gymplezier toe in 2015. 
 
Coen Swieb 

 
Sinterklaasfeest 
 
Op woensdagmiddag 3 december was het DOS Sinterklaasfeest voor de Kleuters, Baltiekers 
en Groep 2/3. Het was een gezellig feest met heel veel pietengym. Er kwamen twee pieten die 
met alles meededen en ze hadden aan het eind voor iedereen een leuk cadeautje! 
 

 
 
 
 

 



 

Een bijzondere reis 
 

Eind oktober ben ik twee weken op reis geweest met 
World Servants naar Malawi. Eén van de armste 
landen ter wereld waar we met een groep van 26 
Bodegravers een school, lerarenwoning en latrines 
hebben gebouwd. Voordat we kwamen konden 
alleen de kinderen van de onderbouw in het dorp 
naar school, de kinderen van de bovenbouw 
moesten 15 km lopen voordat ze op school waren. 
Een nieuwe school betekent dat er ook een leraar bij 
moest komen en dus ook een lerarenwoning! World 
Servants werkt samen met de CCAP in Malawi en 
deze organisatie had er met de bewoners van het 

dorp al een heel traject op zitten. De bewoners hebben alle bakstenen zelf moeten bakken en 
de watervoorziening moeten verlengen zodat we in het dorp water hadden. Maar ook de 
fundering van de school en lerarenwoning graven en metselen. De huidige school heeft een 
golfplaten dak gekregen in plaats van riet en brikstenen in de ramen en een deur zodat wij er 
konden slapen.   
 
Na een lange reis van 36 uur kwamen we in Kandezu aan. Een grote groep van mannen, 
vrouwen en kinderen stond ons al op te wachten met dans en zang….kippenvel….je bent 
gelijk alle vermoeidheid van de reis vergeten! De volgende dag gingen we direct aan het werk, 
we hebben eerst de bouwplaats 
opgeruimd en bakstenen naar de juiste 
plek geopperd. Kruiwagens zijn er niet 
(die ene die er was had geen draaiend 
wiel…) dus maakten we met de 
bewoners een lange rij en hebben we 
steen voor steen doorgegeven. Zo zijn 
er heel wat stenen door onze handen 
gegaan in die twee weken, vaak onder 
begeleiding van gezang van de dames 
uit het dorp. Een aantal van ons kon 
direct gaan metselen aan de school, 
begeleid door mensen van de CCAP en 
hulp van locals. Alle dagen waren er 
veel locals aanwezig die zo graag 
wilden helpen.  
 
Regelmatig was er daardoor geen werk voor ons ’s middags….Geen probleem …wij gingen 
graag wandelen in de omgeving wat vaak weer prachtige ontmoetingen opleverde. Al snel 
maakten we veel contact met de plaatselijke bewoners, een aantal sprak een beetje Engels 
en met wat handen en voetenwerk kom je een heel eind. Daarnaast hebben we in groepjes 
huisbezoeken gemaakt om indruk te krijgen hoe de mensen daar wonen en leven. We bakten 



 

pannenkoeken voor ze en zij maakten voor ons een Malawiaanse maaltijd met nsima 
(maïspap), gekookte kalebasbladeren en een soort kool wat smaakte naar boerenkool.  
 
Iedere doordeweekse dag hebben we ook in groepjes kinderwerk 
gedaan. De schoolkinderen (ongeveer 80 van de onderbouw) 
haalden we op uit het bos waar ze nu les hadden onder een boom 
en we namen ze mee naar de kerk waar we eerst een Bijbelverhaal 
vertelden aan de hand van platen of naspelen. De hoofdmeester 
fungeerde als tolk. Dan was er een knutselwerkje om te kleuren of 
te plakken. En we eindigen altijd met een spelletje. Omdat ik ook 
dansjuf ben, heb ik aan het einde van de les met de kinderen 
gedanst. Wat een geweldige ervaring was dat…..Aan het einde van 
de dag als we klaar waren met bouwen, ging ik vaak met de 
kinderen nog voetballen, wat stoeien of tikkertje spelen.  
 
 

Op de twee zondagen was er een dienst 
onder een boom met twee verschillende 
kerkkoortjes. De dienst was half Engels- half 
Tumbuka. De beleving van de voorgangers 
was prachtig en de koren zongen en bewogen 
er op los. Na 14 dagen hard werken is het ons 
gelukt de school af te bouwen, bij de 
lerarenwoning moet alleen nog het golfplaten 
dak er op en wat binnenmuren gemetseld. 
Van de latrines lag de fundering er en moet 
die alleen nog opgemetseld worden. De 
bewoners gaan dit zelf afmaken onder 

begeleiding van de CCAP. De CCAP blijft sowieso dit project nog een jaar begeleiden. Zij 
gaan zorgen voor een extra leerkracht en blijven ook volgen of de gebouwde school gebruikt 
gaat en blijft worden waar hij voor bedoeld is. 
 
Het is nauwelijks in een paar woorden op te 
schrijven wat een geweldige ervaring dit is 
geweest. Ik wil graag bestuur en leiding 
bedanken dat deze reis mogelijk was en dat 
mijn lessen overgenomen werden. Ook 
dank aan alle ouders en kinderen die 
berichtjes hebben achter gelaten op de 
website of de afgelopen tijd gevraagd 
hebben naar mijn ervaringen. De reis was 
bijzonder en alle reacties na afloop waren 
hartverwarmend! 
 
Elfrieda Penders 



 

Aanbieding Turn-extra voor leden 
 
Onderstaande bon wordt direct na de kerstvakantie in groep 4 t/m 7 uitgedeeld. Een mooie 
aanbieding voor onze eigen DOS-leden om extra te turnen tijdens het Turn-extra uur op 
maandag van 18:00 - 19:00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevraagd:  

 
Wie heeft er een thuis nog een babyschommel in goede staat, die wij met de 
Dreumespret kunnen gebruiken voor onze jongste DOS-leden? Graag 
contact opnemen met Lenneke:  lennekekalisvaart@dosbodegraven.nl 
of tel: 0172-614123. 
 

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 € 12,45 als opbrengst, alle leden hartelijk dank! 
 

Jumbo spaaractie 
 
Er zijn veel verenigingen geweest die actief voordeelpassen hebben verstrekt aan hun leden. 
Dit heeft er in geresulteerd dat er ruim 7000 klanten van Jumbo Bodegraven een Lokale 
Voordeelpas in hun portemonnee hebben. Dat is goed voor de vereniging, want hoe meer hun 
leden sparen, des te hoger is het bedrag dat Jumbo naar de clubkas kan overmaken. 

mailto:lennekekalisvaart@dosbodegraven.nl
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Onderstaand ziet u een tussenstand van de saldo’s van de 
verenigingen. Hieruit blijkt dat u flink gespaard heeft voor 
DOS! We zijn trots dat we op een achtste plaats staan. 
Alle leden hartelijk dank voor het sparen. Heeft u nog geen 
voordeelpas van Jumbo of wilt u uw familie vragen te 
sparen, kijk dan op www.voordeelpas-bodegraven.nl, daar 
leest u precies hoe het werkt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 2014 - 2015 
 

Wanneer Wat 

Maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari Kerstvakantie 

Vrijdag 23 januari Schaatsen (AC) 

Zaterdag 7 februari DOS clubdag 

Maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari Voorjaarsvakantie 

http://www.voordeelpas-bodegraven.nl/


 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Kerst bij de Peuterpret 
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