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NIEUWSBRIEF DRACHTSTER 
GYMNASTIEK
COMBINATIE

#13 juni 2020

Hierbij de derde en laatste Nieuwsbrief van dit 
seizoen. I.v.m. de Corona-periode is deze Nieuwsbrief 
wat later dan we gehoopt hadden. Maar er gebeurt 
natuurlijk nog steeds heel veel. We proberen je weer 
mee te nemen hierin. Veel leesplezier maar weer!

Van het bestuur
We hebben weer versterking gekregen binnen het 
bestuur in de persoon van Marita Veenstra. Daar zijn 
we enorm blij mee. Marita zal het wedstrijd-
secretariaat overnemen van Gerda Sinnema. 
Verderop in deze Nieuwsbrief stelt zij zich voor.
Peter van Dijk, die zich voorgesteld heeft in de 
Nieuwsbrief van januari, zal het secretariaat 
overnemen van Korrie van Manen.

Een groot deel van het bestuur is ondertussen bijna 
4 jaar “in dienst”. 3 Bestuursleden hebben aangegeven 
het stokje graag te willen overdragen aan een 
opvolger. Dat vinden we ook heel gezond. Dan komt er 
ruimte voor fris bloed en nieuwe ideeën. Ondertussen 
zijn er al 2 opvolgers gevonden. Maar we zijn nog 
naarstig op zoek naar nummer 3. Het liefst een 
voorzitter. Heb jij wel kwaliteiten om voorzitter te 
zijn, maar heb je je nog niet aangemeld omdat je denkt 
de vereniging en de organisatie niet goed te kennen? 
Laat je daardoor niet weerhouden. 
We praten je heel graag bij. Zie ook  
www.dgcdrachten.nl/voorzitter-gezocht/

Trainers
Zoals we in de vorige Nieuwsbrief (januari) al 
vermeldden, hebben we afgelopen periode 
noodgedwongen afscheid moeten nemen van 2 
trainers.  

Hiddo Huitema, al jarenlang herentrainer bij DGC, 
heeft een nieuwe baan gevonden. Helaas voor hem en 
DGC kan hij dit niet combineren met het trainen van de 
jongens. Voor alle partijen betreurenswaardig. Corona 
gooide roet in het eten voor een gezellige laatste les. 
Maar we hopen dit later nog een keer in te kunnen 
halen.

In Ruben Wiersma heeft DGC een waardige opvolger 
gevonden. Verderop in deze Nieuwsbrief stelt hij zich 
voor. Vanaf februari heeft hij al verschillende lessen 
samen met Hiddo gedaan om kennis te maken met de 
leden en trainingen. Tijdens de Corona-stop heeft hij 
contact gehouden met de jongens en vanaf mei de 
buitentrainingen opgepakt. DGC is erg blij met zijn 
komst.

Annelies Horenberg, trainster bij de volwassenen, 
Combinetics, was nog niet zo lang in dienst, maar 
bereikte dit seizoen de pensioengerechtigde leeftijd 
waar ze graag gebruik van wilde maken. 
Het is niet gelukt om een vervangende trainer te 
vinden. Dus binnen DGC moesten we helaas besluiten 
de lessen stop te zetten. Gelukkig kwam Medifit 
Beetsterzwaag met het aanbod de lessen over te 
nemen en dit aanbod hebben we bij de betreffende 
groepen neergelegd. Een heel aantal leden heeft op 
deze manier de mogelijkheid gekregen en genomen 
om verder te sporten. 

In september gaat een aantal trainers (weer) op 
cursus om hun EHBO-diploma actueel te houden. 
In het beleid van de vereniging is gesteld dat alle 
hoofdtrainers een actueel EHBO-diploma hebben. 
Dit achten we essentieel voor de veiligheid binnen 
de vereniging. 

Van de redactie
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Voor de trainers was het een hele uitdaging om de 
lessen aantrekkelijk te houden toen die uiteindelijk 
weer opgestart mochten worden.  

Buiten……. en zonder toestellen…….
Maar het is gelukt!

We hebben meteen besloten dat (bijna) alle lessen 
gehouden zouden worden bij het Sportcentrum aan de 
Leerweg. Veel ruimte en een veilige plek om te halen 
en brengen. Wat is het een prachtig gezicht om op 
maandag aan te komen rijden en 4 trainers van DGC 
daar tegelijk aan het werk te zien. Want wat hebben 
we een prachtige vereniging …
Leden sleepten met matjes, handdoeken, 
springtouwen, ballen en … noem maar op.

•  De Freerunners zochten hun eigen toestellen op. En 
met een creatieve trainer als Karam zijn die overal in 
de buurt te vinden.

•  Fit voor Volwassenen door Janina Geertsma. Een 
korte impressie van de woensdagavond dames en 
heren: De eerste keer dat we naar buiten konden, 
was het behoorlijk fris. Dus veel in beweging om 
warm te blijven. Vanaf toen elke woensdagavond 
fantastisch weer. Met een goede opkomst plezier 
maken op het grote veld bij het sportcentrum. 
“Weer eens wat anders dan alleen maar fietsen en 
wandelen”, geven de deelnemers aan. De spieren 
worden weer even flink aangepakt. Oefeningen doen 
onder een stralende hemel, dat heeft zo zijn charme. 

Terugblik op…..
Ja, waarop eigenlijk. Op al die wedstrijden die niet 
doorgingen? De Corona-tijd? Hebben we het daar al 
niet genoeg over gehad? 
Maar ondanks dat we veel niet konden en mochten, 
bracht het de vereniging ook bijzondere 
herinneringen:

•  Tijdens de Corona-stop hebben we naar vermogen 
gecommuniceerd over de gang van zaken. 

•  Via social media werden challenges gedeeld waar 
velen enthousiast aan meededen. Kijk gerust de 
filmpjes nog eens terug. 

•  Digitale lessen werden geprobeerd, 
oefenprogramma’s rondgestuurd en filmpjes 
gedeeld. 

•  Hartverwarmende reacties kregen we. Dat deed ons 
als bestuur/ vereniging goed! We hebben immers 
alles met goede bedoelingen gedaan en geprobeerd 
volgens de richtlijnen te handelen. 

•  Soms ook een bericht van onbegrip. Ook dat konden 
we begrijpen en (hopelijk) uitleggen. 

•  Gelukkig is het financieel mogelijk de contributie 
van juni niet te innen. Op deze manier kunnen we 
toch iets compenseren.

•  We kregen de vraag of DGC op Koningsdag iets kon 
betekenen voor de mensen in de Rispinge die al 
wekenlang niet naar buiten mochten. Daar hoefden 
we niet lang over na te denken. De AirTrack werd 
opgehaald en een aantal selectieleden heeft een 
mooie presentatie gegeven. Voor de leden heel fijn 
dat ze weer even mochten springen. Maar nog fijner 
was de dankbaarheid en het plezier die het de 
bewoners van de Rispinge bracht.

 

a
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•  Juf Aukje: Heel blij dat lessen weer konden 
beginnen. Maar ook nog nooit zo blij dat de 
zomervakantie voor de deur staat. En dan niet omdat 
ze vakantie heeft, maar het vooruitzicht dat het na 
de vakantie weer “normaal” mag. Om weer te kunnen 
turnen op toestellen, te kunnen klimmen en 
klauteren met de peuters en kleuters en gymmen 

met de recreatie. Ouders geven het 
ook aan: De toestellen worden 

gemist, het “echte” turnen. 
En dat doe je nu eenmaal 

binnen. Al kunnen jullie op 
foto’s zien dat de leden 
zicht buiten ook wel 
vermaakten….

Extra inkomsten
POIESZ Jeugd Sponsor Actie
Van 10 februari t/m 5 april 2020 zou de POIESZ-actie 
plaatsgevonden hebben. Halverwege gooide Corona 
hier uiteraard ook roet in het eten en werd de actie 
voortijdig stopgezet. POIESZ heeft echter besloten om 
toch alle 552 deelnemende verenigingen €1000,- te 
geven, een prachtig gebaar. Bekijk een mooi filmpje 
van Piet Smit, directeur POIESZ supermarkten, hierover 
op: www.poiesz-supermarkten.nl/jsa

Sponsorkliks, gratis Sponseren
We blijven het noemen in deze nieuwsbrief: weet je 
dat je DGC GRATIS kunt sponsoren via je online aan- 
kopen? Schaf dan zaken die je normaal gesproken 
online koopt, aan via de SponsorKliks-pagina, op 
www.sponsorkliks.com of via de app op je smart-
phone. Van Bol.com tot Coolblue 
en van Zalando tot je favoriete 
restaurant: van alle aankopen 
wordt een commissie 
maandelijks aan 
DGC uitbetaald.  
En u betaalt niets 
extra!

Vooruitkijken naar komend seizoen
Nog nooit heeft DGC zo uitgekeken naar volgend seizoen. Met de hoop dat alles weer “normaal” wordt.

•  De lessen starten weer meteen in de eerste schoolweek, dus vanaf 17 augustus, op de oorspronkelijke 
locatie, normale lesduur, binnen, met toestellen etc.

•  Voor een aantal leden zal de groep veranderen. Dat kan te maken hebben met leeftijd of de overgang naar 
basisselectie of selectie. Daar krijg je dan binnenkort bericht over.

•  Vrij snel aan het begin van het seizoen start ook de Grote Clubactie weer. Namelijk op zaterdag 19 
september. Dat klinkt nog ver weg, maar voor je het weet, is het zover.

http://www.dgcdrachten.nl
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Vacatures
Bestuur 
Zoals al eerder genoemd zijn we op zoek naar 
versterking binnen het bestuur. We zijn op zoek naar 
JOU! Denk niet: “Dat kan ik vast niet!” of “Dat is niks 
voor mij!”. Er zijn vele taken te doen en er is vast iets 
wat bij jou past. Bij twijfel: DOEN! Wil je ‘iets’ binnen 
het bestuur doen, maar nog geen specifiek idee: we 
zijn de afgelopen jaren uitgegaan van het feit dat 
iedereen zijn/haar eigen talenten meebrengt en dat 
we daar een passende taak bij vinden. Wil je meer 
informatie of wil je je aanmelden, neem contact op via 
info@dgcdrachten.nl 

Activiteitencommissie
Ook binnen de activiteitencommissie is aanvulling 
nodig. Door het jaar heen organiseert de 
activiteitencommissie o.a. de POIESZ-actie, 

Even voorstellen
Marita Veenstra 
Mijn naam is Marita Veenstra - Miedema, 35 jaar en 
werk drie dagen per week bij Fier in Leeuwarden op de 
HR afdeling. Samen met mijn man, Jeffrey Veenstra, 
hebben wij drie kinderen. Jorrick, Annique en Steffen. 
Annique turnt in de selectie bij Aukje. In mijn vrije tijd 
doe ik aan Zumba en streetdance bij Dansschool SDC 
Drachten.

Ik ga het wedstrijdsecretariaat van DGC onderhouden. 
Mijn start binnen het bestuur was bijzonder, i.v.m. de 

Corona-crisis. Tijdens een online 
vergadering heb ik kennis mogen 

maken met het bestuur en 
daarna uitleg ontvangen over 

mijn “takenpakket”. Fijn om 
zo te worden ontvangen en 
begeleid. Daarnaast hoop ik 
met mijn enthousiasme en 

resultaatgerichtheid een 
mooie aanvulling te kunnen 

zijn in het bestuur. 

Agenda 
Voor in de agenda …

•  Week 27 (29 juni - 3 juli) de laatste lessen voor de vakantie

•  Week 34 (vanaf 17 augustus) starten de lessen weer.  
Zoals het nu lijkt “gewoon” weer binnen. Op de “normale” locatie en tijden

kijk ook op  www.dgcdrachten.nl/jaarkalender-2/

Ruben Wiersma
Mijn naam is Ruben 
Wiersma. Sinds 2020 
geef ik de jongens van 
DGC les in de Bûtewacht. 
Naast dat ik trainer ben, 
ben ik zelf ook nog jurylid 
en turner bij een andere 
verenging. 

In 2019 heb ik het Alfa-College Sport en Bewegen 
afgrond. Elke training wil ik de jongens graag wat bij 
brengen en zorgen dat ze het beste uit zichzelf kunnen 
halen. 

Wil je eens komen kijken of het wat voor jou is of voor 
iemand die je kent die dit graag wil? Dan staan de 
deuren altijd open op maandag en woensdag bij de 
Bûtewacht.

de Grote Clubactie en andere voorkomende 
activiteiten. Ben je creatief, regel je graag dingen 
of helemaal niet en vind je het gewoon leuk om iets 
te doen binnen de commissie, meld je dan aan via 
info@dgcdrachten.nl.

Juryleden (of eigenlijk mensen die op kosten van de 
KNGU de jurycursus willen volgen).
Iedere wedstrijd waaraan leden van DGC deelnemen, 
moeten ook juryleden geleverd worden. Want zonder 
juryleden geen beoordelingen en dus geen wedstrijd. 
Als DGC geen juryleden kan leveren voor een 
wedstrijd, kan het zo zijn dat de leden niet mogen 
deelnemen. Voor de jongens heeft dit in het verleden 
al daartoe geleid. Heb je interesse of twijfel je nog? 
Neem gerust contact op. Dan praten we je bij!
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