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We zijn na de zomervakantie goed gestart met alle lessen en in deze korte periode 
waren er al diverse activiteiten. U leest hierover in deze Nieuwsbrief, met hierin 
een terugblik op de Startdag, het kamp en nieuws in alle vaste rubrieken. Veel 
lees- en kijkplezier gewenst! 
 
Jumbo Langerak reikt sponsorgeld uit 
 
Op zaterdag 17 september 2016 heeft 
Jumbo Langerak Bodegraven de Jumpy 
waardecheques uitgereikt aan de 
verenigingen. De Jumpy’s spaaractie liep tot 
1 september jl. en onder de 28 deelnemende 
verenigingen werd € 10.000,- verdeeld. Ook 
de achterban van DOS heeft het afgelopen 
jaar weer heel trouw Jumpy’s gespaard en 
wij mochten een cheque ontvangen van 
maar liefst € 510,61. Een prachtig bedrag 
voor onze vereniging en wij willen alle 
spaarders hartelijk bedanken! Helaas is de spaaractie nu gestopt, maar Jumbo Langerak liet 
weten veel waarde te hechten aan de samenwerking met de lokale verenigingen en zij 
beraden zich nu op welke wijze zij dit kunnen voortzetten. 
 
Dochter voor Marijke 
 
Op 20 september is Juf Marijke bevallen van een dochter met de 
mooie naam Nora. Het was even schrikken want zij werd vier weken 
te vroeg geboren. Gelukkig was alles goed met moeder en dochter. 
Wij feliciteren Marijke en Adriaan met de geboorte en wensen hun 
veel geluk met Nora. 
 
Assistenten behalen certificaat 
 
Op zaterdag 24 september 2016 behaalden  
onze assistenten Jennifer Kuijpers, Joanne 
Dijkman en Eva Penders hun certificaat 
‘Gymnastiek assistent leider niveau 2’ van 
de KNGU. Zij volgden hiervoor diverse 
lessen en deden praktijkopdrachten tijdens 
de gymlessen. Wij vinden het belangrijk om 
naast onze gekwalificeerde leiding goed 
opgeleide assistenten te hebben. Dit 
verhoogt namelijk de kwaliteit en veiligheid 
van onze lessen. Wij feliciteren hen van 
harte met deze knappe prestatie! 



 

Startdag met Bootcamp 
 

 Op zaterdag 27 augustus 2016 is DOS 
sportief gestart met een Bootcamp in de 
Reeuwijkse Hout. Deze startactiviteit was 
voor alle leden. In het begin vielen de 
aanmeldingen een beetje tegen, maar 
uiteindelijke hebben 32 leden enthousiast 
meegedaan. Gelukkig was het één van 
de warmste zaterdagen van de zomer, 
dus het was volop genieten aan de plas. 
Onder leiding van twee trainers van 
Green Health werden de spieren tijdens 
de Bootcamp flink getraind.  

 
 Daarna was er wat verkoeling met de waterspelletjes, waarbij jong en oud goed 

samenwerkten. Na afloop was er drinken en een broodje knakworst voor iedereen. We kijken 
terug op een mooi en sportief begin van een nieuw seizoen! 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 DOS kamp ‘In de jungle’ 
  
 Van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober zijn er 35 leden en 15 leiding op kamp 

geweest in Ermelo. Dit keer was het thema ‘In de jungle’. Op de bonte avond speelden we de 
bruiloft van Jane en Tarzan. Verder waren er diverse spellen tijdens de sport- en spelmiddag. 
Hoogtepunt was de hindernisrace voor leden en leiding die eindigde in een echt modderbad! 
Het feest was compleet toen Juf Marijke met haar pasgeboren dochter Nora als verrassing op 
bezoek kwam. Natuurlijk ontbrak ook de tumblingbaan niet en sprongen de kinderen heerlijk in 
de buitenlucht. Kortom, het was voor jong en oud weer genieten! De kamplocatie is voor 
volgend jaar alweer geboekt, dus zet 22 t/m 24 september 2017 maar vast in je 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: Lisanne Zwaneveld 
 
Ik ben Lisanne, 21 jaar en al zo lang als ik me kan herinneren lid van 
DOS. Normaal gesproken turn ik bij de Springroep, maar doordat mijn 
volleybaltraining nu op dezelfde tijd valt, even niet meer. Wel assisteer 
ik iedere donderdag bij groep 2-3-4 en bij groep 4-5, iets wat ik naast 
zelf turnen ook super leuk vind! In het dagelijks leven volg ik een 
premaster Journalistiek aan de VU in Amsterdam, nadat ik afgelopen 
juni mijn bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen in 
Utrecht haalde. Naast sporten heb ik nog een andere grote hobby: 
musical! Daarom zit ik nu voor het tweede jaar bij de 
Musicalproductiegroep van het UCK in Utrecht. Daar volg ik spel-, 
zang- en danslessen en voeren we uiteindelijk met een hele gezellige 
groep een musical op! 
 
Ik spring in de trampoline naar Eva Vrieswijk 

 
Activiteitencommissie 
 
Het nieuwe seizoen is traditiegetrouw begonnen met de optocht van de Najaarsmarkt. Op 
donderdag 8 september liepen we met een leuke groep leden en leiding mee. Ook dit jaar 
waren er weer freerunners aanwezig. Door het lekkere weer liepen veel leden in hun turnpakje 
wat een erg mooi gezicht was! DOS is weer goed in beeld geweest tijdens de optocht! 
 
Op dit moment zijn wij bezig met de activiteiten van het najaar, dus daar horen jullie snel meer 
over. Wisten jullie al dat de huidige Activiteitencommissie dit najaar alweer vijf jaar bestaat? 
Hoog tijd om dit te vieren met leuke activiteiten dit seizoen. 
 
Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de 
Activiteitencommissie 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:activiteitencommissie@dosbodegraven.nl


 

Afmelden 
 
Wanneer je een keer niet kunt komen turnen, ontvangt de leiding graag een afmelding. Je 
kunt hen bereiken via de emailadressen die op onze website vermeld staan onder het kopje: 
Club info, Leiding.  
 

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 € 20,57 als opbrengst, alle leden hartelijk dank!  
 

 
Agenda 2016 - 2017 
 

Wanneer Wat 

Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2016 Herfstvakantie, geen lessen 

Zaterdag 12 november Springwedstrijden, Sporthoeve 

Woensdag 30 november Sinterklaasfeest kleuters en groep 
2-3-4 

Maandag 5 december Sinterklaas, geen lessen 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie, geen lessen 

Zaterdag 18 februari 2017 DOS Clubdag 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 Voorjaarsvakantie, 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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