
              

       

(onze Friese kampioenen C-niveau) 

 

Nieuwsbrief 5 
December 2017 

Van de redactie …. 

U heeft de vijfde nieuwsbrief van DGC alweer voor u liggen! Wat hebben we als bestuur er plezier in om 

u op de hoogte te houden van nieuwe zaken, en om even – genietend – terug te kijken op ‘oude’ zaken. 

Als eerste wapenfeit melden we met heel veel plezier dat het ledenaantal van DGC zeer gestaag aan het 

groeien is – de jongensgroepen zijn zich prachtig aan het vullen, en voor de beginnende gymmeisjes zijn 

er inmiddels wel 8 groepen om in te stromen, afhankelijk van de leeftijd. Daar zijn we ontzettend blij 

mee! Daarnaast zien we een groeiend aantal activiteiten, leven in de brouwerij! Sinterklaas voor de 

kleinsten, de Springdisco, Stakings-Turndagen, en in januari gaan we met 25 man sterk bij Epke, Sanne 

en Lieke kijken op de training in Heerenveen. En eigenlijk is onze conclusie dat we u misschien nog wel 

vaker een Nieuwsbrief zouden kunnen sturen, omdat er zoveel dingen zijn waar we trots op kunnen zijn 

als vereniging, en wat vermeldenswaardig is. Volgt u ons al op facebook? Want daar kunt u het allemaal 

‘live’ meemaken … als we in de krant staan bijvoorbeeld, of als we zomaar opeens een turndag 

organiseren omdat de meesters en juffen staken. Gewoon ‘DGC’ liken, en u bent altijd als eerste op de 

hoogte. Geen facebook? Dan kunt u in dit schrijven uw DGC-hart volledig ophalen. Veel leesplezier 

gewenst! 

 

Mededelingen 

Welkom Wilma 

Sinds 2 maanden hebben we met Wilma Bosma een nieuwe trainster in huis. Dus bij 

deze nog maar even helemaal officieel: welkom bij DGC, Wilma! Wilma is zeker geen 

onbekende in de turnsport in-en-rond Drachten – zowel bij Adonis als bij RSO Oudega 

heeft zij haar sporen meer dan verdiend. Wilma geeft op de vrijdagmiddag 2 uren 

peutergym voor DGC, en daarna nog een uur gym aan kinderen van 6 en 7 jaar. We 

hopen dat je een leuke tijd bij ons gaat hebben, Wilma! 



Peutergym/Nijntje beweegdiploma 

Het woord is hierboven al even gevallen: peutergym. Sinds 

oktober weer terug op de kaart bij DGC! En omdat juf Wilma’s 

groepen al boordevol zijn, begint juf Aukje vanaf maandag 15 

januari in het zaaltje aan de Butewacht met twee nieuwe 

groepen: van 9 tot 10 wordt dat peutergym voor peuters vanaf 

2,5 jaar die graag met hun vader/moeder willen bewegen, en 

van 10 tot 11 voor peuters van 3 – 4 jaar die dat ook alleen 

durven. U zou ons ontzettend helpen als u voor onze 

peutergym reclame zou kunnen maken. Hoort zegt het voort! 

Hoe eerder we daar een ‘leuk clubje’ hebben, hoe mooier … 

 

Succes bij springwedstrijden B, C, D en E-niveau 

Drie keer in de Drachtster Courant met onze springdames en –heren (althans, in de digitale krant)! Begin 
november kwamen de springgroepen van juf Grietje, juf Aukje en meester Thomas in actie bij de 
plaatsingswedstrijd voor niveau D en E. Daar werd uitstekend gesprongen, en een aantal groepen mocht 
door naar het FK twee weken later. In niveau D werd de groep van meester Thomas daar Fries Kampioen 
op het onderdeel plankoline kast. Fantastisch! 

Eind november was het de beurt aan de niveaus C en (voor het eerst voor DGC) B. Jeugd C dames werd, 
en junioren C dames, en junioren C heren werden alle drie Fries Kampioen op 1 onderdeel, en de 
junioren C namen ook nog 2 bronzen medailles mee. ’s Middags sprong de senioren B-ploeg zich, 
ondanks blessureleed, ook nog naar een bronzen plak …  

Jeugd C dames, junioren C dames, en senioren C dames springen in februari in Utrecht en in juni in 
Rotterdam het NK groepsspringen, waarbij de uitslagen van de eerste wedstrijd 1x meetellen, en die van 
juni 2x. Weer een prachtige stap voorwaarts dat DGC met 3 groepen mee gaat doen aan deze 
wedstrijden. 

 

 

Verhoging contributie 

Zoals afgesproken in de Algemene Leden Vergadering gaat de contributie per 1 januari 2018 met een 
klein bedrag omhoog. U zult op uw afschrift van eind januari dus een nieuw bedrag zien aan contributie. 



Kerstbomen actie 

Ja, daar duiken we vol bovenop! De gemeente Smallingerland zocht inzamelaars van kerstbomen, en wij 

als DGC hebben ons gemeld! Op woensdag 10 januari 
mogen wij bij sporthal de Drait gebruikte kerstbomen 
inzamelen, en krijgen per boom €0,75. Nu hadden wij zelf 
een heel klein rekensommetje gemaakt … als ieder lid nou 
z’n eigen kerstboom komt brengen, en die van beide 
buren … dan krijgen wij 1000 bomen! Deal?? Over het hoe 
en wat informeren wij u nog nader – en waarschijnlijk 
trekken we ook met een auto met kar door Drachten om 
bomen op te halen, maar: we hebben u nodig, als 
kerstbomen-verzamelaar! U kunt zich vanaf nu op 
info@dgcdrachten.n melden, als we uw bo(o)m(en) 
moeten komen halen. Enne … zin om mee te helpen? Chocolademelk inschenken? Met de kar 
rondrijden? Bomen in- en uitladen? Het kerstboom-team kan nog versterking gebruiken – en reken maar 
dat we daar een supergezellige dag van gaan maken! 

 

Activiteiten in de kerstvakantie: DGC Springdisco en Sportkids Beweegmarkt 

Het is inmiddels al bijna een traditie: in de kerstvakantie organiseert DGC 
voor alle kids de DGC Springdisco. Twee uur lang springen en dansen op 
de tumblingbanen, en de springkussens, en dat alles onder de bezielende 
leiding van een echte discjockey. Om de oliebollen er weer af te springen! 
Dit jaar is de Springdisco op 3 januari, van 14:00 tot 15:00 voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar, en van 15:00 – 16:00 voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Leden betalen €2 en niet-leden €3. 

Daarnaast doet DGC ook mee aan de Sportkids Beweegmarkt, een dag 
later. Van 9:45 tot 12:30 kunnen kinderen van de basisschool een aantal 
sporten komen uitproberen. Neem dus gezellig je vriendjes en 
vriendinnetjes mee! Juf Aukje is er ook, met een Nijntje 
Beweegdiploma/peutergym hoek! 

 

 

Terugblik op Sinterklaas 

Dat was een prima feestje, in Sporthal de 
Drait! Pietengym – over de cadeautjes 
heen stappen die op de balk lagen! – en 
natuurlijk een bezoekje van de enige 
echte Sinterklaas met een paar hele lieve 
Pieten! 

Komen jullie volgend jaar weer, 
Sinterklaas, Pieten en alle kinderen?? 
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Kostbare spullen uit de kleedkamer 

Omdat we van andere verenigingen hebben gehoord dat ‘spullen’ niet altijd veilig zijn in de 
kleedkamers, en wij met name in de Splitting geen toezicht kunnen houden op zaken die in de 
kleedkamers liggen, willen we jullie vragen om – vooral – je kostbare dingen mee te nemen naar de 
gymzaal. Stop het in een tasje, en leg het neer waar je meester of juf zegt dat het kan. Voorkomen is 
beter dan genezen … 

Stakingsdagen 

Op 5 oktober staakten de leraren in het primair onderwijs, en afgelopen week opnieuw. Een mooie 
gelegenheid voor DGC om promotie te maken voor de turnsport in Drachten: beide stakingsdagen 
konden leerlingen van groep 3 tot en met 8 terecht in Sporthal de Drait, om onder leiding van meester 
Thomas, juf Aukje, juf Yvonne van Dans Studio Drachten, en een aantal hulpjuffen, de hele dag te 
turnen, te dansen, te free-runnen en te apekooien … Beide dagen een groot succes! In oktober konden 
we 72 kinderen verwelkomen, en afgelopen week waren het er 65. 

 

Sponsorkliks 

We kunnen het niet vaak genoeg noemen: vanaf nu is het voor 
iedereen die DGC een warm hart toedraagt mogelijk om DGC 
gratis (echt waar) te sponsoren. Het concept is heel simpel. 
Bestel via de SponsorKliks-pagina van DGC bij alle bekende 
webwinkels waar je normaliter ook al koopt: van Bol.com tot 
Coolblue, en van Zalando tot je favoriete restaurant. Van alle 
aankopen wordt een commissie maandelijks aan DGC uitbetaald! 
En jij betaalt niets extra! Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen dus eerst naar 
www.sponsorkliks.com/ , en geef daar aan dat je DGC wilt laten profiteren van jouw aankoop. Je kunt 
ook de App downloaden op je smartphone. 

 

Sponsornieuws 

Om het clubgevoel te versterken heeft ieder 
lid, ouders en iedereen die betrokken is bij de 
club recht op 10% clubkorting op de courtage 
bij verkoop van je woning, aankoopbegeleiding 
bij een nieuwe woning en een taxatie. Maak 
kennis met ons op frieswijkmakelaar.nl 

 

Vacatures 

Penningmeester: we zoeken nog steeds een nieuwe penningmeester. Heb jij affiniteit met 

cijfers, zin om iets voor de vereniging te gaan doen, in een enthousiast bestuur? Meld je dan bij 

Remko Oost: remkodgc@gmail.com 

Juryleden: de vorige oproep bracht ons 5 juryleden voor het springen, dat was ongekend! Op 

dit moment hebben we alleen nog juryleden nodig die de jongens willen jureren. Nog steeds 

heel erg nodig, omdat we de jongens – die zo heerlijk in aantal groeien! – erg graag willen laten 
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deelnemen aan de wedstrijden, zodat ze ervaring kunnen opdoen. Maar zonder juryleden gaat 

dat niet. 

Tot slot … 

Een jaar, voorbij gevlogen! Voor ons, als bestuur, een 

prachtig jaar; de vereniging groeit, de leden zijn 

enthousiast, en we hebben een paar prachtige zaken 

neergezet: hoogtepunt was ongetwijfeld de uitvoering, 

maar vlak daarachter komen zeker de fantastische 

opbrengst van de Grote Club actie, en alle mooie 

wedstrijden waar we naar gekeken hebben – met 

medailles, of zonder medailles, dat was ons om het even. 

Verhitte gezichten, trotse blikken, van blije kinderen. 

Daar doen we het met z’n allen voor.  

Een heel sportief en gezond 2018 gewenst! Enne, niet vergeten uw kerstboom bij ons te brengen/te laten 

halen op 10 januari he!  

Met een feestelijke kerstgroet van het bestuur van DGC,  

 

Remko Oost, Korrie van Manen, Tietia de Haan, Wia Oost, 

Gerda Sinnema, Anneke Siersema en Ellen van der Spoel 

 

 

 

 

En deze keer een ereplaats voor de ongelooflijk blije koppies van de D-jeugd na hun springwedstrijd …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(onze Friese kampioenen D niveau: Marije, Paulien, Julia, Seda, Aymee, Akaya, Thirza, Joyce en Mare) 


