
 
 
 
Beste DOVES leden,  
  
 
Eindelijk is het zover en mogen we met alle leden weer 
binnen trainen!  Wel zullen er nog steeds een aantal extra 
regels van kracht zijn op en rond de gymzaal, dit 
voornamelijk vanuit het oogpunt van gezondheid, 
veiligheid en hygiëne. Wij vragen een ieder dan ook 
vriendelijk om deze in acht te nemen én na te leven, 
opdat de trainingen probleemloos kunnen (blijven) 
plaatsvinden. 
  
De meest in het oog springende regels zijn: 

1.    Wie mogen er weer trainen: 

a.   Alle jeugdleden t/m 17 jaar zonder onderlinge afstand. 

b. Alle leden van 18 jaar en ouder met onderlinge afstand van 1,5 meter en in groepjes 
van 2 personen. 

2.    De trainingstijden van de groepen zijn voorlopig verkort. Op deze manier zorgen we voor voldoende 
‘tijd’ tussen de lessen door. Zorg ervoor dat je maximaal 5 min voor aanvang van de training 
aanwezig bent! 

3.    De kleedkamers en toiletten zijn gesloten.  

a.    Kom in je sportkleding en ga thuis naar de wc.  

b.    Kom het liefst alleen en niet meer dan 5 minuten voor aanvang naar de training. 
Wacht tot je train(st)er je komt ophalen bij de deur. 

c.    Verlaat na de training zo snel mogelijk het terrein (blijf niet hangen). 

4.    Ouders/begeleiders blijven op de parkeerplaats. Zij mogen NIET binnen komen. Ook op de 
parkeerplaats dient 1,5 meter afstand bewaard te worden! 

5.  Bij klachten blijf je thuis! Ook wanneer iemand uit hetzelfde huishouden enige vorm van klachten 
heeft! 

Mochten de komende dagen aanpassingen noodzakelijk zijn op de bovenstaande regels (eigen 
ervaringen, overheidsregels, KNGU), dan zullen wij dit vanzelfsprekend kenbaar maken. Wij wensen 
ieder voornamelijk weer veel plezier bij het turnen, maar bovenal respecteer de regels en denk om 
ieders gezondheid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Tijd Les Leiding 
   
Maandag   
17.00-18.30 4de en 5de divisie middenbouw Thirza 
18.30-20.00 3e en 4de divisie bovenbouw Thirza 
18.30-20.00 6de divisie bovenbouw Janet en Alida 
   
Dinsdag   
16.00-16.50 Recreatie meisjes 6/7 jaar Stefanie 
17.00- 17.50 Recreatie meisjes 8/9 jaar Stefanie 
17.30-19.30 Selectie 6de divisie middenbouw Sharon en Nicky 
   
Woensdag   
   
09.00-10.00 Peutergym Marry 
17.00-17.50 Recreatie meisjes 6/7 jaar Wim 
18.00-18.50 Recreatie meisjes 8/9 jaar Wim 
16.00.17.45 4de en 5de divisie middenbouw Daphne 
17.45-19.30 4de en 5de divisie bovenbouw Daphne 
19.00-20.00 Recreatie meisjes 10+ Lisanne en Marleen 
   
Donderdag   
17.30-19.00 Selectie 5de divisie bovenbouw Joska 
19.00-21.00 Selectie 3de en  4e divisie bovenbouw Joska 
   
Vrijdag   
16.00-16.50 Instapgym Lisanne 
17.00-17.50 Recreatie meisjes 6/7 jaar Lisanne 
18.00-18.50 Recreatie meisjes 8/9 jaar Lisanne 
19.00-20.00 Recreatie meisjes 10 + Lisanne 
16.00-17.45 Selectie instappers 6de divisie Marry en Anja 
18.00-19.45 Selectie 6de divisie onderbouw Marry en Anja 
17.00-17.50 Jongens 6-8 jaar Marlies 
18.00-18.50 Jongens 9-11 jaar Marlies 
19.00-20.30 Jongens 12+ Marlies 
   
Zaterdag   
09.00-10.00 Recreatie meisjes 6/7 jaar Sharon 

 
 
Inhoud nieuwsbrief: 
 

 1:  Vakanties en vrije dagen 
 2. Stroopwafelactie 
 3. Doveskamp 
 4:       Oproep activiteitencommissie. 
 5:  Leiding gezocht. 

 

 
 



 
 
 
 
1) Vakanties en vrije dagen 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pinksteren 23-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie 18-07-2021 t/m 30-08-2021 

 

 
2) Stroopwafel actie. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enkele weken geleden heeft iedereen in de les en per e-mail de papieren gekregen voor de jaarlijkse stroopwafel 
actie. Nu hopen we natuurlijk ook dit jaar weer een mooie opbrengst te halen zodat we in November een mooi 90-jarig 
jubileum kunnen vieren! 
 
In de email die jullie een tijd geleden ontvingen zit alle informatie en de bestellijst (mocht je er nog een nodig hebben) 
Degene die de meeste wafels verkoopt mag op een later moment mee naar een trampolinehal!  
 
Komende week  uiterlijk 22 mei moeten de lijsten (inclusief geld) ingeleverd worden bij de train(st)er van jullie 
zoon/dochter. Lukt het niet omdat je deze week niet kunt trainen, probeer het tijdens een van de andere trainingen af 
te geven bij de zaal! (zodra we binnen kunnen trainen aan de deur) 
 
Rond 4 juni zullen de wafels geleverd worden! 
 

 
3) Doveskamp! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Elk jaar organiseren we het enige echte doveskamp! Helaas kon hij vorig 
seizoen niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. Dit jaar hebben 
we een oplossing gevonden die met de regels van nu wel door kan gaan! 
We zullen met kleine tentjes gaan kamperen bij het rustpunt in de Glind. 
Wil je graag mee op kamp maar heb je geen tentje? Dan kun je natuurlijk 
ook s’ avonds worden opgehaald en s’ochtends weer terug komen. Ook 
dit jaar beloofd het weer een spectaculair kamp te gaan worden met 
allerlei leuke activiteiten! Het inschrijfformulier is te vinden in de bijlage. 
Inschrijven is alleen mogelijk door het formulier + inschrijfgeld in te leveren 
bij je trainster! 

 

 
 
4) Oproep activiteitencommissie!  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gedurende het hele seizoen organiseert de activiteitencommissie leuke activiteiten voor onze leden. We organiseren 
bijvoorbeeld het jaarlijkse kamp, sinterklaasfeest, filmavond, disco turnen en ga zo maar door. Per activiteit komen we 
1 keer bij elkaar. Voor het kamp zijn er natuurlijk meer voorbereidingen nodig, dan komen we +/- 3 x bij elkaar. Ben je 
creatief, heb je leuke ideeën en lijkt het je leuk om onze gezellige commissie te versterken? Stuur dan een mailtje 
naar: activiteiten@gvdoves.nl  



 
5) Leiding gezocht! 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor de volgende groepen zijn we nog op zoek naar nieuwe enthousiaste leiding! Heb je affiniteit met de turnsport en 
krijg je energie van sportief met kinderen bezig zijn? Een sport opleiding/ kngu diploma is niet verplicht, het is mogelijk 
om deze via ons te behalen. Voor onderstaande groepen zijn we op zoek naar nieuwe leiding.  

 Ouder-peutergym, gemengde groep in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. Nu op woensdagochtend van 9:00-10:00 
uur 
 

 Selectie turnen, meisjes 12 +. Op wedstrijden komen zij uit in de 6de divisie. Zij trainen 2 uur per week. 
 

 Jongens recreatie turnen. Dit gaat om 3 lesgroepen in de leeftijd van 6 t/m 23 jaar. Nu op vrijdag van 17:00-
20:30 uur. 

Voor alle lessen geldt dat als de dag / tijd niet uit komt hier in overleg gekeken kan worden naar een ander moment 
in het rooster.  
Ben je geïnteresseerd, ontvang je graag aanvullende informatie of wil je eerst een keer komen kijken tijdens de les, 
dan nodigen wij je graag uit om contact op te nemen met Henk van Burken via emailadres: voorzitter@gvdoves.nl  
 

 

 

 

 
 


