
    

 

 

 

Beste allemaal, 
 
De zomervakantie staat voor de deur, een goed moment 
om even kort op het seizoen terug te blikken. Het was een 
dynamisch seizoen. Het begon gelijk met een 
achillespeesblessure van Dries. Gelukkig schoot zijn vrouw 
Geke DOS te hulp! Dries en Geke verzorgden samen de 
springlessen. Super Geke, nogmaals dank! Daarna stopte 
de wisseling in de leiding maar niet, maar gelukkig kon 
alles weer met inzet, creativiteit en hulp van velen worden 
opgelost zodat de lessen zoveel mogelijk konden 
doorgaan. We hebben dit seizoen afscheid genomen  van 
Juf van Jeanet en Monique. Beiden hebben werk voor meer 
uren gevonden. Wij willen beiden bedanken voor hun 
enthousiaste inzet en wensen hun veel succes met hun 
nieuwe baan. Gelukkig hebben we ook leuke nieuwe 
mensen kunnen verwelkomen. Muriel Jonkman voor onze 
jongsten, Annerens Halma voor de meisjes recreatie en 
Dick Knap voor recreatiegym senioren. Verder was er 
volop dynamiek in alle turnwedstrijden, sommige hadden 
prachtige resultaten, andere teleurstellingen. Onze Jazz 
dansgroep heeft ook dit jaar weer prachtige voorstellingen 
in de Harmonie gegeven. We willen alle vrijwilligers die 
zich hebben ingezet voor de Poeiesz actie ook hartelijk 
danken! Zonder jullie inzet hadden we nooit €1091,- 
kunnen behalen!   
Een hele fijne zomervakantie toegewenst namens ons 
allen. Leiding & Bestuur. 

 

 

 

 

 

Even voorstellen…….nieuw bestuurslid: 
Mijn naam is Femmy van Krimpen. In maart dit jaar heb ik 
mijn eerste stappen gezet richting een bestuursfunctie bij 
DOS. Een beetje schoorvoetend, want ik had geen idee wat 
een bestuursfunctie inhield. Ik kan jullie zeggen het valt 
reuze mee! Mocht je ook twijfelen, dan wil ik je uitnodigen 
om een keer vrijblijvend een bestuursvergadering bij te 
wonen om een indruk te krijgen van wat het inhoudt. We 
vergaderen 1 x per maand. 
Nu na de ledenvergadering ben officieel bestuurslid en zal 
ik het secretariaat over gaan nemen van Emmy.  
Even kort iets over mijzelf: wij wonen sinds 2 jaar in 
Dronrijp. We hebben 2 kinderen die beide actief zijn bij 
DOS. Zoon Tije springt en dochter Mila heeft net haar 
Nijntje Beweeg Diploma gehaald. 

 
 

Gezocht: 
Heb jij een scherp oog en affiniteit met de turnsport? 
Ben jij die oprechte, objectieve observeerder? 
Dan zijn we op zoek naar jou als jurylid. Via DOS kun 
je kosteloos een training volgen om jurylid te worden. 
Zonder juryleden, geen deelname wedstrijden. 
Belangstelling? mail: bestuur@dosdronrijp.nl 

 

Laatste les: vrijdag 14 juli. 
De zomervakantie is van 23 juli t/m 3 september. 
Op maandag 4 september starten de lessen weer! 
 

 

 

 

Belangrijke informatie: 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering is de 
voorgestelde contributieverhoging goedgekeurd. Dit 
betekent dat per 1 september de contributie omhoog 
gaat met €1,- voor alle eerste uren en €0,50 voor 2e, 
3e etc. uur. Hierover ontvangt u nog een mail.   
 
Na de zomervakantie zal de kleutergym op 
woensdagmiddag enigszins anders worden 
vormgegeven.  
Dit vanwege het continurooster van CBS it Anker. 
Degene die dit betreft hebben hier al bericht over 
gehad. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Clubturnpakje gezocht?  
Vanaf nu kunt u een clubpakje kopen of verkopen via 
de website van DOS: https://dosdronrijp.nl/kleding/ 
Mocht u maat 152 zoeken, neem dan contact op met  
Anneke Rob: a.rob@live.nl. 

Facebook: DOS Dronrijp 
Vragen? info@dosdronrijp.nl 
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