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Colofon:        
Gymnastiekvereniging Donar  
    
Renswoudelaan 47 
2546 XE Den Haag  
www.donargym.nl 
e-mail: info@donargym.nl 
 
redactieadres en advertenties:  
jokewiersma@gmail.com     
Oplage ca. 500.  
 
 
Drukker: Sportservice Zuid-Holland  
 
Volg Donar ook op facebook     
 
 
Zie voor mededelingen, foto’s,  
verslagen, lesrooster, agenda etc.  
ook de website van Donar 
www.donargym.nl. 

 

Voor al uw dak- , lood- en 

zinkwerken 

 

www.alphabouw.nl 

 

Zoutkeetsingel 116c 

2512 HR Den Haag 

 

http://www.donargym.nl
mailto:info@donargym.nl
http://www.donargym.nl
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VOORWOORD 

Op 28 september hebben de dames van de aerobics club gegeten bij Humphries. 
De omgeving waar wij met twintig dames zaten was erg warm en daar bedoel ik 
mee dat het geen kille zakelijke omgeving is. Zoals altijd was het erg gezellig. Ook 
het eten was voortreffelijk.  Waar wij zaten hing een mooie kroonluchter boven de 
tafels  en ik vraag mij af hoe ze die schoon en briljant houden.  Langs twee muren 
stonden mooie potten voor de sier gevuld met zaadjes en/of pastas en de tafels wa-
ren versierd met kijkdooskaarsjes.  Zo’n etentje is altijd leuk omdat je dan je gym-
genoten op een andere manier ziet en spreekt. 
De stemming was heel  goed en er werd veel ge-
lachen.  Ik had de indruk dat iedereen het reuze 
naar de zin had.  
Ik bewonder altijd de obers die ons te woord 
staan en het 20 mensen naar hun zin maken door 
al de keuzes te onthouden. Dit was goed voor de 
sfeer.  
Loes, bedankt voor het regelen van deze bijeen-
komst.  Ik durf namens de dames dit te schrijven. 
 
Ina ter Wengel  

AEROBIC DAMES 

Beste allemaal, 
 
Wat later dan gepland is hier het Donarkrantje dat het begin van het seizoen  
aankondigt. 
De zomer leek maar niet aan een eind te komen, lekker warm weer en daardoor 
leek het ook of we nog niet zo snel van start konden gaan. In de turnhal was het 
zelfs twee keer zo warm dat het onverantwoord was de lessen door te laten gaan.  
 
Inmiddels is het toch echt herfst en alles en iedereen is weer full swing aan de 
gang: de scholen, het werk en ook het turnen.  
 
Volgende week, 8 oktober, vindt alweer het eerste grote evenement plaats: de 
springwedstrijden. Ditmaal, vanwege het grote aantal inschrijvingen, in Overbosch. 
In het volgende krantje uiteraard een verslag daarvan. De voorbereidingen voor de 
trainingsstage zijn ook in volle gang. Kortom het seizoen is volop begonnen!  
 
Twee leden van Donar zijn overleden: Elly Spoor, lid van verdienste, is op 90 jarige 
leeftijd overleden en Leen Oudheusden die in januari nog zijn 100ste verjaardag 
vierde. Een afvaardiging van Donar heeft hem toen bezocht wat hij erg waardeer-
de; hij was 90 jaar lid van Donar. Een In Memoriam treft u in het krantje aan. 
 
Donar mag zich verheugen een goede gezonde vereniging te zijn die wordt gedra-
gen door het vele werk dat door een aantal trainers/trainsters en vrijwilligers 
wordt gedaan. U heeft vast gemerkt dat ook op u als ouder een beroep wordt ge-
daan om een steentje bij te dragen. Ik zou zeggen probeer eens om als vrijwilliger 
een activiteit van Donar bij te wonen. Het is verrassend leuk om die andere kant 
mee te maken! 
 
Kath Hochlaf 
Voorzitter 
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BERICHT VAN OVERLIJDEN 

Elly Spoor-Roest  
 

Onlangs bereikte ons het bericht dat begin dit jaar ons lid van Verdienste  
Elly Spoor-Roest is overleden op de leeftijd van 90 jaar. Vanwege haar 
tanende gezondheid verbleef zij al enige jaren in een verzorgingstehuis in het Lim-
burgse Bocholtz. Elly werd lid van Donar in 1952. 
In de jaren 50 en 60 was zij voorturnster bij dames- en meisjeslessen. Voor die 
laatste spendeerde zij ook veel tijd aan het innen van contributie, wat in die tijd 
nog met contant geld op de les werd betaald.  
Van 1975 tot 1981 was zij T.C. secretaresse, een taak die zij met veel enthousias-
me uitvoerde. Op latere leeftijd bleef Donar in haar warme belangstelling staan. 
 

Het bestuur 

Leen van Oudheusden 
 

Leen is lid geworden van Donar op 8 mei 1926. Dit jaar is hij dus 90 jaar lid! 
Hij begon zoals alle jongens met turnen. Volgens de oude foto’s in zwarte korte 
broek en een wit hemd met het Donarembleem op de borst.  
Leen had veel talent want hij bracht het tot de keurgroep van Donar. 
Als jonge mannen turnden in die tijd ook Freek de Waal, Harry Roetman, Ton Klaui 
en Jan Olieroock. 
 
Nadat bij de Olympische Spelen van Amsterdam in 1928 het veldhandbal een de-
monstratiesport was geweest, werd deze teamsport ook met veel succes bij Donar 
beoefend.  
In de jaren ‘30 waren verschillende handbalelftallen, zowel heren- als dames, van 
Donar actief in de Turnkring ’s-Gravenhage. 
Het team van Donar, met Leen van Oudheusden als keeper en met Donarianen als 
Klaas en Auke Klazema, Aad Puijk en Jan Olieroock werd in die tijd ook kampioen 
van de Turnkring.  
 
Leen speelde ook voor het Nederlands elftal. Dat zegt wel genoeg over hoe goed 
er in die tijd gespeeld werd. 
 
Dat handbal een populaire sport binnen Donar was blijkt ook uit de jeugdafdelin-
gen met jongens- en meisjesteams, die ook vele prijzen wonnen. 
Maar toch, de animo voor het handballen werd langzaam minder en in 1954 stopte 
bij Donar het laatste handbalteam. 
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Nynke Holthausen 1-sep 

Romaysa Dinsi 1-sep 

Tsion Mengistu 1-sep 

Esmee Mets 1-sep 

Esmee Marijt 4-sep 

Quincy v.d. Hoogenband 5-sep 

Lois Kortekaas 5-sep 

Alisa Srokosz 5-sep 

Annicka van Wijk 6-sep 

Romy van Rijn 8-sep 

Quiyana de Sousa 8-sep 

Jasmijn Noordeloos 9-sep 

Carolina Gaba 10-sep 

Malak Bellahsini 11-sep 

Frank van Nieuwpoort 13-sep 

Jeroen Thierrij 13-sep 

Rozalia Cicek 14-sep 

Sanae Rahaoui 15-sep 

Debora Ott 16-sep 

Kalina Rytczak 16-sep 

Beyza Aydin 16-sep 

Julia Gonzalez Izquierdo 16-sep 

Nikita Handana 18-sep 

Natalia Liberda 21-sep 

Sophronia Amoako 21-sep 

Fabio Gonzalez Izquierdo 21-sep 

Nikki vd Steen 22-sep 

Kalay Liu Li 23-sep 

Layla Rosa Bodbijl 24-sep 

Meryem Sölemez 25-sep 

Su Eda Akyol 25-sep 

Noemi Lubout 27-sep 

Charrity Raadwijk 28-sep 

Cheyenne  Keereweer 30-sep 

Sophia Shahkaman 30-sep 

Shanaya Robert 1-okt 

Charon Nieuwpoort 2-okt 

Tais Elvilia 2-okt 

Ming Zhi Ke 2-okt 

Jesse Oosterveer 2-okt 

Ilse Bakker 2-okt 

Dana Selier 4-okt 

Jenna Bernard 4-okt 

Caitlin Olivier 5-okt 

Nasser Talbi 6-okt 

Alara Alkan 6-okt 

Talitha Tilstra 15-okt 

Noelia Bido Armengol 16-okt 

Angelina Tompul 17-okt 

Glenn Valk 20-okt 

Fay Oosterveer 20-okt 

Sadie Waters 21-okt 

Chanel Bhadai 21-okt 

Shriya Jagesar 22-okt 

Ceylin Uyar 22-okt 

Angelia Castens 23-okt 

Kim Hayes 26-okt 

Charlize Wols 26-okt 

Yaren Ozturk 27-okt 

Julia  Bril 29-okt 

Stella Mans 31-okt 
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NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!  

Allemaal héél veel plezier bij Donar  

Annisa  Tedjasoekmana  

Koert  Nierstrasz 

Noah van Buuren 

Rozalia  Cicek 

Julia  Cicek 

Julia  Stork 

Ot van Kessel 

Ines  Beschoor Plug 

Juliva  Li 

Tessa de Bruin 

Neelam  Anwar 

Suman  Nasir 

Parisa  Nasir 

Fay  Oosterveer 

Melanie  Heijne 

Yvonne van der Burch 

Lies van Hoore 

Charlize  Wols 

Daphne  Schoop 

Amy  Xavier 

Inaya  Nohar 

Marly  Wahba 

Michael  Wahba 

Atusa  Hosseinsadeh 

Olesia  Srokosz 

JARIG ??   FEESTJE ??? GYMFEESTJE !! 

 
Ben jij binnenkort jarig en weet je nog niet zo goed hoe je dat met 
je vriendjes en vriendinnetjes moet vieren? Dan kun je bij ons  
jouw verjaardag vieren in de gymzaal!  
 
Om jouw verjaardag te vieren hebben we de gymzaal vol gezet met de  
allerleukste toestellen zoals de grote trampoline, de rekstok, de balk, de  
trapeze en zelfs de air tumbling baan!  
Natuurlijk krijg je tussendoor nog iets lekkers en wat te drinken. Aan het 
eind mag je dan ook nog eens op zoek naar je cadeaus die je vriendjes en 
vriendinnetjes hebben verstopt in de gymzaal!  
 
Als dit jou nou heel erg leuk lijkt, neem dan een kijkje op  
 

http://www.gymfeestje.nl/ 
 
Hier kun je verdere informatie vinden, foto’s bekijken en contact met ons 
opnemen  

http://www.gymfeestje.nl/
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SCANNEN VAN OOIEVAARSPAS 

 
Om uw vergoeding te blijven ontvangen voor het turnen van uw zoon/dochter is 
het noodzakelijk om uw pas bij de vereniging te laten scannen. 
 
Dit moet iedere 3 maanden (kwartaal) gebeuren.  
 
We kiezen er nu voor om wat later in het kwartaal te scannen waardoor eventuele 
nieuwe leden ook de kans krijgen om de pas te laten scannen. Hierdoor zit er tus-
sen het 1e en 2e kwartaal een langere tijd. 
 
Wij bieden u voor de rest van het jaar 2016 de mogelijkheid om uw pas te laten 
scannen op de Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende dagen: 
Wij verzoeken u om op een van deze dagen uw pas te laten scannen.  
Indien u hier geen gehoor aan geeft zal de vergoeding helaas stopgezet moeten 

worden. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op een van deze dagen te ko-
men laat dit dan tijdig via de mail weten aan het bestuur zodat er naar een oplos-
sing gezocht kan worden. Op de dag zelf of na de scandagen mailen heeft geen zin 
dan is het helaas te laat en zal u een acceptgiro ontvangen voor het volledige be-
drag van de contributie.  
 

Emaildadres: esmerandahandana@donargym.nl 
 

In het laatste krantje van 2016 zullen de data van 2017 vermeld worden. 
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
 

 
 

Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden? 

 

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door  
schriftelijk  
op te zeggen bij het ledensecretariaat  
en wel 30 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal.  
 
Adres: Volendamlaan 865 2546 CD Den Haag.  
 
Als schriftelijke opzegging geldt ook de opzegging per e-mail:  
ledensecretariaat@donargym.nl    
 
Mondelinge of telefonische opzeggingen aan andere personen,  
bestuursleden of aan de leiding zijn niet geldig.  

4e kwartaal 

Vrijdag 9 december  
17.45 - 19.30 uur 

Zaterdag 10 december  
9.15 tot 11.00 uur 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
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FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK  

IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO VAN FACEBOOK  

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN 

1 oktober Start Grote Club Actie verkoop 

20—21 oktober Trainingsstage selectie 

17 november Einde Grote Club Actie verkoop 

27 november Sinterklaasfeest 

8 december Grote Club Actie trekking 

17 december Recreatie training in de Turnhal 

  

7 januari  Springdagen Sommelsdijk 

22 januari Eerste ronde zalencompetitie 

BETERSCHAP !!  

Donar wenst Thea Haas van de Aerobic dames les een vlot herstel toe !! 


