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Beste lezers,
De vereniging draait lekker door en onze eerste paaseitjes actie voor het Zomerfeest was een
groot succes!! Iedereen kan met de Pasen genieten van de lekkere chocolade eitjes.
Bedankt voor het kopen!
Het bestuur GV DOS Kampen
Marjan Boer
Belangrijke data
Maart
31 en 1 April Pasen

April
27 koningsdag

Spaar mee! Tijdens de Sail dagen Duiten sparen voor GV DOS Kampen!!

Marjan Boer, bestuur GV DOS

Op zaterdag 31 maart, zondag 1 april en maandag 2 april is er een inlever-tent in de
binnenstad, op de IJsselkade naast het van Heutzsplein.
Hier zamelen we plastic bekertjes, petflesjes en blikjes in!
Vijf items in willekeurige combinatie leveren een Duit op voor je vereniging.
Plus ook een stempel op een stempelkaart. Met die stempelkaart kun je prijzen winnen.
De Duiten komen ten goede aan de vereniging van keuze, de stempelkaart is voor diegene
die het zelf inlevert.
Sparen jullie mee voor GV Dos??

Mei
30 April t.m. 13 mei
vakantie

Juni
23 Uitvoering
Reeve te Kampen
30 Zomerdans dag
Reeve te Kampen
Middagprogramma:
14:00 - 16:00
Avondprogramma:
19:30 - 21:30

Bestuur:

Losse heupen? Dan is Zumba iets voor jou!

Fantastisch! De oproep in de
vorige nieuwsbrief om mee te
helpen bij de bouw van een
nieuwe website heeft een bouwer
opgeleverd!! Daar zijn we erg blij
mee en we zijn al aan de slag.

Ben je gek op dansen en een intensieve workout?
Kom dan mee doen met ZUMBA. Elke woensdag
avond (van 19.00 - 20.00 uur) in de gymzaal aan
de Lelystraat. Een fanatieke groep dames tussen
de 16 en 55 jaar oud sport al deze intensieve
workout. Nieuwsgierig geworden? Doe dan eens
gezellig mee met deze groep Zumba!!

_________________________

Ledeninformatie
Alie van Dijk
gvdosgym@hotmail.com

Ledenadministratie
Anita de Ruiter
ledenadm-gvdos01@outlook.com

Wedstrijden data

April
7
7

½ finale 3e divisie
finale 5e divisie

14
14

½ finale 2e divisie
pre instap

21

district finale 4e
Divisie

Mei
26

NK 3e divisie

Juni
2-3
23

NK 2e divisie
uitvoering Reeve

WIJ ZOEKEN JOU Dansleiding
gezocht!
Ken jij of ben jij iemand met
losse heupen en een goed
gevoel voor ritme? GV DOS
Kampen zoekt een dansleraar
of lerares. Het gaat om het
opstarten van een nieuw uur!
Vind je het leuk om een
gevarieerde dansles in elkaar te
zetten? Dan is dit echt iets voor
jou! Tijden/dagen zijn in
overleg.
Voor meer informatie kan je
mailen naar:

De paaseitjes actie was een groot succes!

voorzitter@gvdoskampen.nl

Bedankt voor jullie inzet! Hieronder staan de 3 top
verkopers van de paasactie! Goed gedaan!
Nr 1 Joëlle van de Kerke
Nr 2 Lynn Witteveen
Nr 3 Hans Bastiaan

of:
penningmeester@gvdoskampen.nl

Naomi Boer door naar de ½
finale NK turnen 2e Divisie!

Wedstrijd Dames Turnen Instap N3 en Jeugd 1 N4
Op zaterdag 10 februari turnden Meike Otten (
Instap N3) en
Kayleigh Muizelaar ( Jeugd 1 N4) hun districtsfinale in
Doetinchem. Op de vloer turnde Meike een
persoonlijke overwinning door voor het eerst een
arabier flik-flak te springen. Het totale puntenaantal
van Meike was helaas niet genoeg voor de
doorstroming naar de halve finale. Kayleigh turnde
een stabiele wedstrijd. Dit is goed voor een 9de plek
en dus genoeg voor een doorstroming naar de halve
finale
Trainster Jennifer Mulder neemt afscheid bij
GV Dos
Het afgelopen half jaar heeft Jennifer Mulder
zich ingezet voor onze selectiegroep turnsters.
Door haar drukke werkzaamheden en studie
kan Jennifer het niet meer combineren met
elkaar en heeft ze helaas moeten besluiten te
stoppen met les geven bij ons.
Wij willen haar bedanken voor haar tijd en inzet
bij onze selectiegroep en we wensen haar veel
succes in de toekomst!!

