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Van de voorzitter 

We zijn alweer bijna 8 weken bezig met het nieuwe seizoen. Hoewel sommige groepen flink zijn 

uitgedund na de vakantie en wel weer iets voller mogen, hebben we toch een mooie start met weer 

nieuwe leden en met leuke nieuwe leiding!  

Komend seizoen wordt mijn derde en laatste seizoen als voorzitter. Het blijft moeilijk om 

bestuursleden te vinden, maar gelukkig zien we wel dat leden spontaan zaken oppakken. Zoals jullie 

later in deze nieuwsbrief kunnen lezen over de super leuke nieuwe sponsoractie! Verder heeft de 

vaste kern voor de organisatie van de Poiesz sponsoractie in de vorm van Marjan en Sytske ook weer 

aangegeven dit te willen doen! Echt top, want we vormen met z’n allen een vereniging en we zullen 

het met z’n allen moeten doen! Niet ieder lid of ouder van een jeugdlid hoeft natuurlijk bestuurslid 

te worden, maar het mag wel! Laat het ons weten!  

 

4 november de grote DOS koprol sponsor actie!!!!!!!!! 

Drie enthousiaste leden hebben na de algemene ledenvergadering spontaan het initiatief genomen 

om een sponsoractie ten behoeve van al onze leden te organiseren. Binnenkort zult u wel door een 

van onze jeugdleden worden benaderd om hen te sponsoren. De opbrengst zal ten goede komen van 

de uitvoeren die we met al onze leden willen houden op 30 juni 2018. Kortom: sponsor gulzig en 

noteer de datum alvast in uw agenda! 

 

 



 

 

Uitvoering 30 juni 2018 

Het is alweer een hele lange tijd geleden dat GV DOS een uitvoering heeft gehouden. Het was een 

prachtige uitvoering met als thema Olympische Spelen. Tijd om weer eens met alle leden een 

prachtige show neer te zetten. Zeer binnenkort zult u hier meer over lezen. Maar zoals eerder 

gezegd: noteer alvast de datum! 

 

Jan Roelof Geertsma fonds 
Het bestuur heeft een aanvraag gedaan voor een balkverbreder bij dit fonds. En dit is toegekend! 
Wij zijn hier super blij mee! 
 

Even voorstellen 

Vanaf mei dit jaar geeft Muriel Jonkman onze kleinste leden gymnastieklessen. Naast werken bij DOS 

heeft zij nog veel meer kwaliteiten!  

 

Mijn naam is Muriel Jonkman, ben 56 jaar en door het sporten, bewegen en dansen kan ik wel 

zeggen dat ik me 56 lentes jong voel! 

Het is allemaal begonnen als hobby, met het geven van danslessen. In 1990 breidde dit zich uit tot 

het verzorgen van rolstoeldansen voor mensen met een lichamelijke- en/of ernstige meervoudige 

beperking. In de loop der jaren zijn de doelgroepen uitgebreid met mensen met een verstandelijke 

beperking (niet rolstoel gebonden) en mensen met niet aangeboren hersenletsel. In 2011 is dan ook  

mijn stichting ‘Drempelloos Dansen’ in het leven geroepen.  

Het (rolstoel)dansen, deed ik naast mijn werk als projectleider/voorlichter milieu voor 4 gemeenten.  

Ik verzorgde natuur- en milieueducatie lessen op 42 basisscholen en in het voortgezet onderwijs. 

Helaas ging na 15 jaar de subsidiekraan bij de gemeenten dicht. Ik heb toen, op 50 jarige leeftijd, 

verschillende studies gedaan die aansloten op mijn danservaring, zoals CIOS, AALO, Huis voor Sport, 

In Balans, Beweegkuurleider en Autisme coach. 

Inmiddels ben ik al weer verscheidene jaren werkzaam als ZZP-er in mijn onderneming ‘Drempelloos 

Sporten’. Voor de hiervoor genoemde doelgroepen en daarnaast voor senioren, bewoners van 

ouderen- en verzorgingscentra, peuters en kleuters en ‘speciaal’ kinderen.  



Daarnaast verzorg ik verschillende workshops, clinics, demo’s en meer. Ik zou zeggen, neem eens een 

kijkje op mijn websites: 

 www.drempelloosdansen.nl  / www.drempelloossporten.nl  

Het geeft mij enorm veel plezier en voldoening om mensen (groot en klein, met en zonder beperking) 

te begeleiden in bewegen. Voor mij staat hierbij plezier, veiligheid, vertrouwen en communicatie 

centraal.  

 

Wedstrijden en juryleden 

Bij deelname aan officiële wedstrijden van turners en springers moet door onze vereniging, volgens 

de regels van de KNGU, ook voldoende juryleden worden geleverd (aantal per deelnemer noemen). 

Dit zijn doorgaans vrijwilligers die een opleiding tot jurylid hebben gevolgd. Deze opleiding wordt 

betaald door onze vereniging.  Het is goed om je te realiseren dat bij onvoldoende juryleden de 

deelname aan de wedstrijd niet door kan gaan. In ons huishoudelijk reglement staat in art. 6 lid 6 de 

zogenaamde samen uit, samen thuis regel. Vind jij het belangrijk dat jij of jouw kind de mogelijkheid 

krijgt om wedstrijden te kunnen doen, geef je dan op als jurylid! We kunnen er nooit genoeg hebben.  

 

Nieuwe leden gezocht! 

Ben je een jongen en lijkt turnen je een leuke nieuwe uitdaging, kom dan eens gratis meedoen bij de 

lessen op vrijdagmiddag tussen 17.00 -18.00 uur vanaf 6 jaar en tussen 18.00-19.00 uur vanaf 9 jaar. 

Op de dinsdag van 18.00 -19.00 uur wordt onder de bezielende leiding van Mirjam Jazz dansles 

gegeven. Een leuke groep meiden vanaf 12 jaar zoekt nog versterking!  

En op de maandagavond van 19.30 – 20.30 uur kunnen volwassen aan hun kracht en conditie 

werken. Dikkie Knap geeft de training met leuke muziek in een soort boot camp vorm. Veel 

afwisseling en voor elk wat wils.  

Voor alle groepen geldt dat iedereen 2 proeflessen gratis mag meedoen om te bekijken of het bevalt. 

Je hoeft je niet aan te melden, je mag gewoon langskomen. Iedereen is welkom! Zeg het voort!  

 

Vakanties en wedstrijden 
Herfstvakantie: 22 okt. – 29 okt. 2017 
Kerstvakantie: 24 dec. – 7 jan. 2018 
 
Wedstrijden: 
04-11-2017: plaatsing NK groepsspringen A/B lijn 
25-11-2017: FK groepsspringen A/B lijn 
09-11-2017 NK groepsspringen A/B lijn 
 

Blijf ons volgen  op Facebook: Dos Dronrijp of hou de  website www.dosdronrijp.nl in de gaten! 
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