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De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te 
praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de 
activiteitencommissie en nieuws in alle vaste rubrieken. Veel lees- en kijkplezier 
gewenst. 
 

Van het bestuur  
 
Na de zomervakantie zijn leden, leiding en bestuur enthousiast gestart. Voor sommige 
groepen was het even wennen aan een nieuw tijdstip of andere leiding. Maar inmiddels is 
iedereen gewend. Bij de Freerungroepen hebben wij sinds eind september twee nieuwe 
trainers. Helaas konden Jimin en Jordy vanwege hun studie geen les meer geven op 
donderdag. We zijn blij dat Glenn Kaas en André Sannikov de lessen direct over konden 
nemen. Wij wensen hen veel succes bij DOS! 
 
Ondanks dat we nog steeds te maken hebben met een ledengroei, zijn er groepen die te 
weinig leden hebben om goed te kunnen draaien. Zo stoppen we na de herfstvakantie met het 
Turn-extra lesuur. Dit lesuur was bedoeld voor kinderen die een uurtje per week extra wilden 
turnen. We hebben allerlei acties gedaan om extra leden te werven, maar helaas is dat niet 
gelukt. 
 
De komende maanden gaan we de G-Gym extra promoten, want ook bij dit lesuur zijn te 
weinig leden. Het is mooi dat kinderen met een beperking kunnen gymmen en we gaan alles 
op alles zetten om de G-Gym binnen onze vereniging te houden. Op zaterdag 28 november 
gaan we een speciale promotiemiddag (14:00 - 16:00 uur) organiseren in Sportcentrum de 
Kuil. 
 
Ruim zes jaar hebben wij onze website www.dosbodegraven.nl. Wij vonden dat het tijd was 
voor vernieuwing, en achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze 
website straalt meer het karakter van DOS uit, namelijk bewegen voor iedereen op elk niveau! 
Wij nodigen u uit om met regelmaat onze website te bezoeken, hierdoor blijft u op de hoogte 
van alle informatie over de vereniging. 
 
Onze leidster Silke Greven is op 3 augustus bevallen van een 
gezonde dochter Vajèn. Wij wensen Silke en Dennis veel geluk 
voor de toekomst! Inmiddels is Silke weer gestart met het 
lesgeven bij de Gymfit extra groep. 
 
 
 
Met sportieve groet namens het bestuur, 
 
 
Caroline Zwaneveld 

http://www.dosbodegraven.nl/


 

Terugblik kamp Ermelo 2015 
 

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 september ging DOS voor de zevende keer op kamp. Op een 
mooie locatie in Ermelo vermaakten groot en klein zich met veel bosspellen, creatieve 
ochtend, sport- en spelmiddag en een bonte avond, alles in het thema van ‘DOS houdt van 
Holland’. Natuurlijk ontbrak de tumblingbaan niet en sprongen de kinderen heerlijk in de 
buitenlucht. Op zondag beleefden we met elkaar een fijne kampdienst. Met dank aan alle 
ouders die gereden hebben, en veel dank voor de geweldige inzet van de leiding. Het kamp 
van volgend jaar is al geboekt, houd 30 september t/m 2 oktober 2016 vrij in je agenda! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
 Jumbo spaaractie 
 

Op 18 september 2015 is het eerste jaar van de 
Sponsorspaaractie van Jumbo Langerak afgesloten en 
werd de eindstand bekendgemaakt. In totaal is €10.000 
verdeeld over 26 deelnemende verenigingen. DOS krijgt 
een cheque van € 507,75! Allereerst danken wij Jumbo 
Langerak voor het beschikbaar stellen van het sponsorgeld, 
maar vooral ook veel dank aan alle mensen die voor DOS 
gespaard hebben! De teller staat weer op nul en we hopen 
dat iedereen gewoon doorgaat met 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. 

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


 

 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: Nienke Stronkhorst 
 
Ik ben Nienke Stronkhorst en ik ben 14 jaar. Ik heb op de 
Driestar in Leiden mijn brugklas jaar doorgebracht. Nu zijn wij 
ruim een jaar geleden verhuisd en ga ik naar de Driestar in 
Gouda. Toen wij in Bodegraven kwamen wonen kende ik 
eigenlijk niemand, maar in het afgelopen jaar heb ik veel 
vrienden gekregen, waar ik super blij mee ben. Ik zit nu in de 
derde klas van het VWO en ik heb net de ZOA-nacht (redactie: 
sponsornacht voor de stichting ZOA) gehad wat trouwens erg 
gezellig was. Al een aantal jaren zit ik op turnen. Eerst zat ik op 
een vereniging in Amstelveen, daarna ging ik over naar DOS in 
Alphen a/d Rijn. En nu zit ik dus hier op turnen. Ik turn een uur 
per week op maandagavond en soms loop ik hard. Verder 
besteed ik veel tijd aan huiswerk, maar natuurlijk ook aan 
vriendinnen. Het leukst bij turnen vind ik de brug en 
trampolinespringen. Turnen is super leuk en gezellig, het uurtje 

is eigenlijk veel te snel voorbij! ☺ 

 
 
 
Ik spring in de trampoline naar Joanne Dijkman 

 
 
 
 
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 € 16,26 als opbrengst, alle leden hartelijk dank! 

 
 
 
 
 

http://www.dosbodegraven.nl/


 

Activiteitencommissie 
 
Tijdens de zomervakantie hebben de leden van DOS niet stilgezeten, dat bleek wel uit de vele 
leuke inzendingen voor de fotowedstrijd op onze Facebook! Jennifer Kuijpers had het meest 
sportieve moment van de vakantie met een achteruitsalto van 4,5 meter hoogte. Zij won haar 
foto ingelijst, met iets lekkers erbij, gefeliciteerd Jennifer! 
De start van het nieuwe seizoen betekent ook altijd direct een activiteit: de optocht van de 
Najaarsmarkt. Er liepen 25 leden en leiding mee met onze kar en ook dit jaar waren er een 
aantal freerunners van de partij. Er zijn 1.000 flyers met een klein presentje uitgedeeld en zo 
is DOS goed op de kaart gezet in Bodegraven! 
 
Nadat we bij de barbecue al afscheid hebben genomen van Ilse, is Jamie helaas ook gestopt 
met de Activiteitencommissie. Beiden zijn vanaf dit seizoen geen lid meer van DOS en helaas 
paste de Activiteitencommissie niet meer in de agenda’s. Via deze weg willen we jullie 
nogmaals bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar. 
 
In december staat de volgende activiteit weer gepland, het Univé Gymgala. Dit is een show 
waarin artiesten vanuit de hele wereld laten zien wat ze kunnen, van acrogym tot ritmische 
gymnastiek en van tumblingbaanspringers tot de Nederlandse turnselectie. De aspiranten en 
springgroep hebben inmiddels de brief ontvangen, dus geef je snel op voor deze leuke 
activiteit!  
 
Voor vragen of ideeën kun je mailen naar: activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:activiteitencommissie@dosbodegraven.nl


 

DOS trainingspakken 
 
Tijdens de optocht van de Najaarsmarkt is er gevraagd of de DOS trainingspakken 

te koop zijn. De kleine maten vanaf maat128 zijn te koop voor € 25,00 en de grote 

maten vanaf maat S zijn te koop voor € 30,00. Er is een beperkt aantal maten 

beschikbaar. Graag een mailtje naar hienkevanlangevelde@dosbodegraven.nl. 
 
Hienke van Langevelde 
 

Agenda 2015 
 

 

Wanneer Wat 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober Herfstvakantie, geen lessen 

Zaterdag 14 november  Springwedstrijden Sassenheim 

Zaterdag 28 november Promotieactiviteit G-Gym 

Woensdag 2 december Sinterklaasfeest 

Zaterdag 19 december Univé Gymgala, activiteit AC 

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari  Kerstvakantie, geen lessen 
 
 

    

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. 
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