
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

De tijd vliegt, de herfst vakantie is al weer achter de rug en het is weer tijd voor nieuws uit de 
vereniging. Terwijl ik aan het schrijven ben merk ik dat het alweer snel donker wordt, er komen 
weer gezellige dagen aan!!                                                                    

 Marjan Boer, bestuur GV DOS  
 

Algemeen:
Onze ALV zit er weer op en we hebben onze Jubilarissen Jelle de Vries (al 70 jaar lid), 
Gonnie Albers ( 50 jaar lid) en Anja Hooisma (12,5 jaar lid) allen gehuldigd met een mooie 
bos bloemen, speld, bon of Oorkonde. Fijn om dit te mogen uitreiken aan bij deze 
betrokken vereniging mensen. 

 
Ook hebben we er een erelid bij!  
Marianne Sieberichs (2de van links) heeft het erelidmaatschap mogen ontvangen voor al 
haar werk en inzet van de afgelopen jaren. Marianne bedankt! Je hebt het 
erelidmaatschap dik verdiend. 
 
Zonnetjes voor hun inzet in het afgelopen jaar waren Sarina Kist (ze helpt in de lessen als 
assistent) en Roy Hartong voor het onderhoud van de website. 
 
En mooi dat de onze nieuwe bestuurders Nicolet Westrik en Miranda Ilbrink toegelaten 
hebben in het bestuur, ze hebben als aandachtsgebied de website en Digimembers. 
 

NIEUWSBRIEF 3 seizoen 2017/2018 

Belangrijke data 

 

November 
22      Demo Clinic in het 

Sinterklaashuis    
Dames Turnen 

24      Sinterklaasfeest in 
           sinterklaashuis 
 
December 
5 Sinterklaas 
23-31 kerstvakantie   
 
Januari 
1-7 kerstvakantie 
 

 
 

Wedstrijden data 
 
November 
18 1e PW 3e divisie N3    

jeugd 1 N4  
Hengelo 

25 Kamper Spring   
Toernooi 

 

December 
2 1e voorronde  

2e divisie 
Doetinchem 

16 2e PW 3e divisie N3  
jeugd 1 N4  
Hengelo 

 
Januari 
13 PW 4e divisie D1  

Almelo 
20 2e divisie 
 Plaatsingswedstrijd 

Hengelo 
20 PW 4e divisie D1  

Emmeloord 
24           Snerttoernooi      

Kampen Wilsum 
27 2e PW 3e divisie N3  

jeugd 1 N4  
Hengelo 

 
 
 
 
 
 

Sponsering: 
Djopzz heeft onze Turn Selectie met mooie tassen 
gesponserd. 

 
 

Toegezonden 
Ingepakt in DOS kleuren! 
 

 



 

 
  

Bestuur: even voorstellen! 
Hallo allemaal, mijn naam is Nicolet 
Westrik.  
Ik ben 27 jaar en woon samen met mijn 
vriend in de binnenstad van Kampen. Ik 
zit sinds kort bij het bestuur van deze 
super leuke vereniging! Wat kom ik doen 
in het bestuur? Ik houd mij bezig met 
activiteiten op de website en facebook. 
Het moet allemaal nog in gang worden 
gebracht, maar binnen kort zien jullie 
meer! Ik ben al wel wat jaartjes af en toe 
zichtbaar bij de vereniging, d.m.v. 
lesgeven en ondersteuning geven bij 
verschillende activiteiten, dus wie weet 
hebben jullie mij al wel eens gezien. 
Helaas lukt het momenteel niet om les te 
geven, maar wilde ik graag verbonden 
blijven en dat kan nu op andere manier. 
Tot op de website of facebook! 

 
 
 

Sinterklaas feest: 
A.s. vrijdag is het alweer zover! We gaan er een gezellig sinterklaasfeest van maken. Hieronder 

nog even de tijden hoe laat het sinterklaasfeest begint. Aanmelden kan helaas niet meer. 

We vieren het Sinterklaasfeest in het Sinterklaashuis gevestigd in de Stadskazerne aan de 

Oudestraat 216.              

                                                                   

Vrijdag 24 November is het Feest, verdeeld in 2 groepen 

Groep 1: De kinderen van de Ouder – kind gym zijn welkom van 15.30 tot 16.15  

Groep 2: De kleuters en kinderen t/m c.a. 8 jaar zijn welkom van 16.45 tot 17.45  

TOT VRIJDAG!!! 

Leiding: even voorstellen! 
Dag allemaal, 
Mijn naam is Jennifer Mulder, 21 jaar oud en ik 
woon aan de Kamperzeedijk. Doordeweeks werk 
ik als onderwijsassistente op basisschool de 
Groenling in IJsselmuiden. 
Naast deze mooie baan geef ik les bij IJGV en 
train daar de jongens selectie.  
Bij de SVK (sportvereniging bij ons aan de 
Kamperzeedijk) ben ik als hoofdtrainster aan het 
werk. Hier trainen jongens en meiden in de 
leeftijd van 5-16 jaar en ouder op recreatief 
niveau.  
Wanneer ik een gaatje kan vinden, dan 
fotografeer ik voor de site Breman.net.  
Dit is een nieuwssite voor Genemuiden en 
omstreken.  
Sinds de zomervakantie heb ik nog twee uurtjes 
erbij kunnen pakken voor GV DOS, wat ik 
natuurlijk erg leuk vind. Ik heb zelf altijd geturnd 
en daarbij ook les gehad van o.a. Meini en 
Diana. Het is een leuke groep meiden bij elkaar! 
 

  
 

  

 

 

Informatie: 
Voor ledeninfo kan je 
terecht bij Alie van Dijk: 
gvdosgym@hotmail.com 
 
Voor ledenadministratie 
kan je terecht bij Anita de 
Ruiter: 
ledenadm-

gvdos01@outlook.com 

 

 

Contributie: 
De contributies zijn met 
ingang van 1 juli minimaal 
verhoogd, op de AlV is 
toegekend dat het bestuur 
indien nodig tussentijds 
mag verhogen. Als we de 
begroting voor dit seizoen 
kunnen aanhouden zal dat 
niet nodig zijn. 
 
 

Facebook: 
Opheffen van het oude 
facebook account. 
Per 1 januari gaan we 
alleen verder met het   
GV DOS account. We 
heffen het oude account 
op.  Nog geen lid van GV 
DOS?  
Like ons op facebook en 
volg GV Dos. 

 

mailto:gvdosgym@hotmail.com
mailto:ledenadm-vdos01@outlook.com
mailto:ledenadm-vdos01@outlook.com


 

 

 
  

Acties: 
 
De Grote Club Actie is een groot succes dit jaar. Er zijn veel loten verkocht en 13 december is 
de uitslag van de trekking. De toppers die de meeste loten hebben verkocht krijgen een mooi 
bedrag van €25, €15 en €10 euro van de vereniging. 
Er kunnen nog steeds loten besteld worden tot 23 november! 
________________________________________________________________________ 

 
De actie van de Jumbo is afgelopen en samen hebben we een heel mooi bedrag van €1104,80 
verdiend voor de club, iedereen die hebben gedoneerd Bedankt!! Ook alle leden en leiding die 
hebben geholpen met het inpakken van boodschappen en met de Demo Clinic. 
 
Hebben jullie onze schattige vlogster Norah ook in het promotie filmpje gezien samen met de 
andere kinderen van de dinsdagmiddag gym? 
Hier hebben wij de eerste prijs mee gewonnen en zo een mooi bedrag extra mogen ontvangen 
van €500,- voor onze vereniging!! 

 
_________________________________________________________________________ 

 
En we gaan door! 
De actie is: Ga lekker uit eten lunchen, borrelen met je partner, vrienden, vriendin etc.  
Bij het afrekenen krijg je 5% korting op je rekening en wij als club ook 5% voor de clubkas.  
In de maand november is het zelfs doordeweeks 20% en in het weekend 10% voor de clubkas. 
Natuurlijk wel even zeggen dat je aan GV DOS wil doneren!! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Les aanbod:           TRIMFIT 

Een uurtje sport om de dag mee te beginnen of te eindigen! Variërend van pittige steps tot 
goedemorgen Nederland. Voor ieder wat wils, beginnend met een lekkere opwarming volgt 
daarna kracht, lenigheids- en houdingsoefeningen uiteraard aangepast aan wat men kan. Maar 
dat blijkt voor veel dames toch meer te zijn dan men aanvankelijk denkt! Alle lichaamsdelen 
komen aan bod door middel van allerlei eenvoudig uit te voeren oefeningen(soms wat 
moeilijker). Een niet onbelangrijk aspect van de oefeningen in dit deel van de les is goed warm 
worden zodat de andere oefeningen zonder blessures en spierpijn goed kunnen worden 
volbracht! Er is nog volop ruimte voor nog meer dames!!  Probeer eens een paar lessen, juist 
als u denkt dat het niets meer is voor u om nog op wat gevorderde leeftijd aan sport te doen. 
De les trimfit is op dinsdagmorgen van 8:45 tot 9:45 gymzaal noordweg! 

 
 

Les aanbod:           ZUMBA 

Jong en oud, dik en dun. Velen onder hen zijn geoefende fitnessdames die hun borst-billen-
buiktraining hebben ingeruild voor Zumba, maar er zijn ook veel nieuwe gezichten bij die zich 
hebben laten verleiden. Het is de nieuwste rage in de fitnesscentra. Een work-out gebaseerd op 
Latijns-Amerikaanse danspassen. Salsa, merengue etc. 
Je gaat swingend de les uit!! Kom een keer een les proberen!! 
Zumba les is op woensdagavond van 19:00 tot 20:00 gymzaal lelystraat. 
 

Les aanbod:           STEPS 

Houd jij van een uur lekker fanatiek sporten en je conditie op peil te brengen dan is steps iets 
voor jou. 
De les begint met een stevige warming up. Vervolgens gaan we op verschillende manieren 
gebruik maken van de stepsbankjes. Uiteindelijk ontstaat er een leuke stepdance op swingende 
muziek. Om de 4 à 5 weken wordt er een nieuwe stepdance gemaakt. Tijdens deze dance 
worden je rug- bil- en beenspieren goed verstevigd. Na de stepdance geven we nog extra 
aandacht aan de buikspieren. De les eindigt met een heerlijke cooling-down. Na deze les kun je 
alles weer aan en voel je je heerlijk fit. 
  
Is steps wat voor jou??? Kom dan een kijkje nemen bij de stepslessen. 
Steps is op maandagavond van 19:00 tot 20:00 gymzaal lelystraat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


