
                        Christelijke Gymnastiekvereniging   
 Door Oefening Sterk 

                                     Opgericht 26 mei 1909 
          _________________________________  

 

                 

     

 

Laatste info    
  DOS Jubileumshow 25 mei 2019 

 

  'FEEST!'  
                        

Al weken zijn we hard aan het oefenen voor de jubileumshow. Het is hard werken en flink 

zweten, maar ook erg leuk om te doen. Leuk dat jullie ook allemaal zo enthousiast zijn! In 

deze brief staat de laatste informatie voor 25 mei. 

 

Belangrijke tijden en informatie: 

 Plaats: Sportcentrum 'de Kuil.' 
 
Generale repetitie 

 Generale repetitie van 11.00 tot 12.00 uur verplicht voor alle deelnemers. Hierbij 
zijn geen ouders aanwezig. Na de generale repetitie gaan de deelnemers weer 
naar huis. 

 Tijdens de generale heb je alleen je turnschoentjes nodig. Je hebt dan nog je 
gewone kleren aan.  

 
Jubileumshow 

 Alle deelnemers moeten om 13.30 uur weer aanwezig zijn. Ook gaan de deuren 
dan open voor publiek. 

 De show begint om 14.00 uur en zal rond 16.30 uur afgelopen zijn. Halverwege is 
er een pauze waarin koffie, thee en limonade voor een klein bedrag verkrijgbaar is. 

 De deelnemers krijgen tijdens de pauze wat te drinken in de kleedkamer.  

 Na de show zullen de kinderen omkleden en wachten de ouders op de tribune op 
de kinderen. Er is geen ruimte voor de ouders om de kleedkamers in te gaan. 
 

Kaartverkoop 

 Vanaf 6 mei start de voorverkoop van de toegangskaartjes. De kaartjes zijn te koop 
aan het begin en eind van alle lessen bij de leiding. Dit kan alleen via gepast en 
contant betalen. Een kaartje kost 2,50 euro. Kinderen t/m 6 jaar zijn gratis. Als er na 
de voorverkoop nog kaarten over zijn, kunnen deze aan de deur nog gekocht 
worden, maar vol = vol.  

 
Hulp 

 Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen. We zoeken nog hulp voor 
het opbouwen ’s ochtends en het afbouwen na afloop van de show. 
Daarnaast zijn wij op zoek naar ouders met een goed fototoestel die het leuk vinden 
om tijdens de show foto’s te maken. Mocht u/jij ergens mee kunnen en willen 
helpen, heel graag! Geef dit dan door aan Lenneke Kalisvaart 
(lennekekalisvaart@dosbodegraven.nl). 
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Kleding 

 Laat sieraden en waardevolle spullen thuis. 

 Meisjes: haren zijn vast in een staart of vlecht.  

 Trek thuis alvast je turnkleding aan die je met de opening aan hebt, met daarover 
een trainingspak.  

 Zorg voor een tas waarin al je kleding past, er is beperkt ruimte in de kleedkamer.  
 
Tijdens de show zullen alle kinderen bijpassende kleding dragen. Voor een deel van deze 
kleding wordt gezorgd en sommige kleding moeten de kinderen zelf meenemen. In het 
schema hieronder staat wat de kinderen per groep mee moeten nemen. 
 
Bij de opening en het slot: 

 Alle deelnemers van de turngroepen: nieuwe DOS turnpakje, witte 
turnschoentjes (met witte sokken) of blote voeten. 

 Gymfit: zwarte broek, wit DOS T-shirt, Hawaï krans. 

 freerungroepen: zwarte broek, wit T-shirt. 
 

groep Tijd kleding 

Selectie 1 

Marijke/Natascha 

Maandag 

16.00 – 17.30 

Turnpakje 

Zwart of wit hemdje 

Selectie 2 

Marijke/Natascha 

Maandag 

17.30 - 19.30 

Turnpakje 

Zwart of wit hemdje 

18+ groep  

Marijke 

Maandag 

19.30 – 20.30 

Zwart shirtje of hemdje 

Lange zwarte (sport) broek 

Groep 6-7 

Eline 

Woensdag 

17.45 – 18.45 

Turnpakje 

Groep 7-8 

Eline 

Woensdag      

18.45  - 19.45 

Turnpakje 

Zwart hemdje 

Aspiranten 1 

Marijke 

Woensdag  

18.00-19.00 

Turnpakje 

Wit hemdje 

Aspiranten 2 

Marijke 

Woensdag 

19.00-20.00 

Turnpakje 

Zwart shirtje of hemdje 

Lange zwarte (sport) broek 

Groep 2-3-4 

Lenneke 

Donderdag 

16.30 – 17.30 

Turnpakje 

Zwarte shirtje of hemdje 

Zwarte legging 

Witte legging 

Groep 4-5 

Eva 

Donderdag 

17.30– 18.30 

Turnpakje 

Zwarte broek of legging 

Groep 5-6 

Eva 

Donderdag 

18.30-19.30 

Turnpakje 

Zwart hemdje 

Parkour en freerunnen 

Glenn 

Donderdag 

18.00 – 19.00 

Zwarte broek 

Wit T-shirt 

Parkour en freerunen 

Glenn 

Donderdag 

19.00 – 20.00 

Zwarte broek 

Wit T-shirt 

Parkour en freerunen 

Glenn 

Donderdag 

20.00 – 21.00 

Zwarte broek 

Wit T-shirt 

Gymfit 

Natascha 

Donderdag 

19.30 – 20.30  

Zwarte broek 


