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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: Smiet Office  
 
Volg Donar ook op facebook     
 
               en op Instagram 
 
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


 3 

VOORWOORD 

Beste allemaal,  
 
De zomer(vakantie) lijkt alweer lang geleden.  
Met de hoeveelheid water die de afgelopen tijd naar beneden gekomen is lijkt het 
bijna alsof we midden in de herfst zitten. Ook als je kijkt wat er bij Donar de afge-
lopen paar weken alweer allemaal heeft plaatsgevonden is het net of de zomer 
een hele tijd achter ons ligt. Toch is het goed om het ontspannen gevoel van de 
zomer een tijdje vast proberen te houden ondanks alle drukte, roosters, halen, 
brengen naar turnen (of andere sporten), en alles wat er weer op ons bordje ligt. 
 
In dit krantje een oproep voor nieuwe bestuursleden. Ook wij merken dat we alle-
maal vol mooie plannen en goede bedoelingen zitten maar dat het door tijdsdruk 
niet (altijd) lukt om dat allemaal om te zetten in daden.  
Dus heb je een hart voor de vereniging en wat tijd over:  
je bent van harte welkom!  
 
Ook een oproep voor 55+ ers om actief te worden en mee te gaan sporten; dus 
kent u nog iemand in de buurt geef het vooral door; juist ook voor deze groep 
geldt hoe meer zielen hoe meer vreugd. En hoe mooi dat het nu ook overdag kan. 
Dan hoeven deze dames niet meer 's avonds in het donker over straat (vooral in 
de komende wintertijd). 
 
Afgelopen week is ook voor het eerst geturnd in de nieuwe sportcampus; hoewel 
er nog wat opstartprobleempjes zijn is het fijn dat we gebruik kunnen maken van 
zo'n mooie nieuwe accommodatie!  
 
De leiding is ook weer met veel energie gestart en mooi ook om te zien dat er  
extra inspanningen gedaan worden om nog beter te worden (zie stukje verderop in 
dit krantje).  
 
Al met al een goede start en ik wens dat voor eenieder de start na de  
zomervakantie ook elders net zo goed is verlopen.  
 
 

Ik wens eenieder een mooi turnjaar!  
 

Kathy Hochlaf  
Voorzitter 



 4 

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.  
 
Wij bieden u voor het jaar 2017 de mogelijkheid om uw pas te laten scannen op de 
Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende dagen: 
 
 
 
 
 

 

 

Wij verzoeken u om op 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 één 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.  
 
Emailadres: ledensecretariaat@donargym.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 

4e kwartaal 

Maandag  

4 december 

17—19 uur 

Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden? 
 
Het opzeggen van het lidmaatschap is alléén 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.  

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
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BESTUURSLEDEN GEZOCHT 

Het bestuur van Donar is dringend opzoek naar versterking. 
 
Wat is de aanleiding?  
 
Het huidige bestuur bestaat uit momenteel uit 5 personen, terwijl de gewens-
te grootte van het bestuur 7 personen is. Een volledig bestuur kan zaken beter op-
volgen en meer handen maken licht (bestuurs)werk!  
Bovendien loopt volgend jaar maart de zittingstermijn van de penningmeester af. 
Daarbij heeft hij aangegeven dat hij, na 3 jaar bestuurslid te zijn, niet beschikbaar 
is voor een volgende termijn. Daarmee is ook de zoektocht naar een nieuwe pen-
ningmeester gestart. Op korte termijn zoeken we dus 3 bestuursleden.  
Het betreft hier vrijwilligersfuncties.  
 
Is dit iets voor u? 
Algemeen bestuur:  
Het bestuurswerk vraagt geen specifieke capaciteiten. Wat vrije tijd en hart voor 
onze mooie vereniging zijn de voornaamste vereisten. Wat het bestuur kan bie-
den, is gezelligheid en besef bij te dragen aan het voortbestaan van Donar.  
 
Penningmeester:  
Als penningmeester geef je uitvoering van het dagelijks financieel beheer van de 
vereniging. Je stelt jaarlijks de begroting en jaarrekening op. Je let erop dat de  
financiële richtlijnen van Donar worden nageleefd. Je bent onderdeel van het be-
stuur. En denkt mee met het richting geven aan de koers van de vereniging. Je 
deelt je tijd zelf in. Gemiddeld besteed je ongeveer een dagdeel per week. 
 
Wat is de termijn van deelname? 
De zittingstermijn van bestuursleden is 3 jaar en het bestuur vergadert ongeveer 
14 keer per jaar (elke 3 a 4 weken, uitgezonderd de zomervakantie).   
 
Interesse? 
Ben je zelf geïnteresseerd in een van genoemde posities of wil je op een andere 
manier in het bestuur je bijdrage leveren om deze leuke vereniging verder te bren-
gen? Of ken je iemand waarvan je denkt dat hij of zij een geschikt bestuurslid zou 
zijn? Laat het ons weten per email! bestuur@donargym.nl 
 
Het huidige bestuur zal deze mensen actief benaderen.  
Ook voor vragen over het werk van het bestuur, kunt u een van de huidige  
bestuursleden aanspreken.  
Dat kan door ons een mailtje te sturen! bestuur@donargym.nl 
 

We kijken uit naar uw reactie!  
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Dinsdagavond : Woensdagavond : Woensdagavond : 

Mari Andriessenstr.40 
20.00 – 21.00 uur  

Renswoudelaan 47 
20.00 – 21.00 uur  

Walenburg 25  
19.30 – 20.30 uur  

gymnastiek & conditie  
o.l.v. Vera Wessels 

aerobics / bodyshape 
o.l.v. Loes Trompet 

gymnastiek & conditie  
o.l.v. Hester Blankenstijn 

M.i.v. 14 september kan dit bij Donar overdag !!! 

 

Veel 55+’ers hebben een sportverleden. Sommigen zijn hun sport trouw gebleven 
en weten waar hun fysieke grenzen liggen. De meesten zijn echter ooit gestopt 
met sportbeoefening, maar koesteren wel vaak prettige herinneringen aan de in-
spanningen die zij vroeger leverden op voetbalveld , tennisbaan of in de gymnas-
tiekzaal. Om dan op een wat oudere leeftijd weer met sporten te gaan beginnen, 
moet er toch eerst weer een drempel genomen worden . 
 
De eerste reden om te gaan sporten is natuurlijk het plezier dat je in de sport hebt. 
Maar daarnaast biedt het veel voordelen, want een regelmatige, recreatieve sport-
beoefening leidt tot een lichamelijk, geestelijk en sociaal gezonder leefpatroon. De 
lichamelijke gezondheid wordt bevorderd doordat de functies van het hart, de 
bloedsomloop en ademhaling worden verbeterd. En mooi meegenomen, de regel-
matige beweging levert een bijdrage aan het verkrijgen van een verantwoord li-
chaamsgewicht. 
Hart- en vaatziekten worden vooral veroorzaakt door een verhoogde bloeddruk en 
een hoog cholesterolgehalte. Beide boosdoeners zijn in toom te houden door regel-
matig te bewegen. 
Maar ook al is de bloeddruk prima en is er niets aan de hand met het cholesterol-
gehalte, dan nog worden hart en vaten bedreigd als het lichaam niet regelmatig in 
beweging is. Diverse onderzoeken bevestigen dat lichaamsbeweging de bloedvet-
ten, en met name cholesterol, uitermate gunstig beïnvloedt. Ook helpt sporten het 
suikergehalte te reguleren. 
 
Zo zijn er heel wat redenen te bedenken om weer aan het sporten te gaan. 
Sporten is goed als de sport op een gezonde manier wordt beoefend. En dat is 
voor iedereen anders. Zo kunnen 55+’ers beter iets langer en niet té intensief trai-
nen dan andersom. Een rustige duursport valt het meest aan te bevelen voor het 
hart, de bloedsomloop en de ademhaling. Het is ook het meest geschikt om een 
goed gewicht te krijgen. 
Wanneer je verantwoord wilt sporten, kan een sportkeuring vooraf, zeker vóór 
55+érs, aan te bevelen zijn. 
Bron: MCH afd. Sportgeneeskunde 
 
Bij Donar hebben we sedert jaren een lessen aanbod waar deze leeftijdsgroep ook 
terecht kan  
 

55 PLUS ? BEWEGEN DUS ! 
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GROTE CLUBACTIE 

Daarnaast wordt m.i.v. 14 september a.s. gestart met een les voor 55 +’ers  
overdag. 
Dit zal gaan plaats vinden op donderdagmorgen van 10.00-11.00 uur  in de 
gymzaal Renswoudelaan 47 . 
Op deze les zal een gevarieerd programma van diverse sportvormen aangeboden 
worden. 
Te denken valt aan bewegen op muziek, grondoefeningen, sport en spel, winter-
sport voorbereiding en eventueel sportief bewegen in de buitenlucht. 
Ik hoop u ook te zien ! 
 
Vera Wessels 

Vanaf zaterdag 16 september start de verkoop van 
de grote clubactie weer. Bij mooi weer zal Donar 
een demo geven voor de HEMA op de Leyweg en 
daar gelijk publiek trekken om loten te verkopen! 
Ook dit jaar zijn er voor de verkopers weer mooie 
prijzen te winnen. 
 

 
Het doel is om gezamenlijk 1000 loten te verkopen. Loten kopen kan via het lo-
tenboekje of online via de link op facebook en onze website. 

En verkoop jij de meeste loten??? En word je onze lotenverkoper van 2017???? 

 
Misschien win je dan wel een filmavondje met 
pizza bij jou thuis. Of ga je met 3 vriendinnen 
lekker hamburgers en frietjes eten bij de 
McDonalds. 
 
Op Clubactie.nl vind je verkooptips en kun je 
ook nog leuke prijzen winnen! 

Zo krijgt iedereen die meer dan 40 loten verkoopt  
een kaartje voor de Springdagen. 
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NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!  

Allemaal héél veel plezier bij Donar  

Tinka de Kraa 

Heyab  Schurink 

Alexa van der Sluijs 

Robin  Witteveen 

Haylee  Zandhuis 

Risha  Bihari 
Diya  Bihari 

Julius   Ememere 

Aicha el Fare 

Saffiya el Fare 

Yasmina   Farissi 
Inssaf el Khouakhi 
Sophie de Klerk 

Sophie   Klooster 

 

Nynke Holthausen 01-sep 
Romaysa Dinsi 01-sep 

Esmee Mets 01-sep 

Tsion Mengistu 01-sep 

Jasmine Kamit 02 sep 

Amber Bongers 04 sep 

Lois Kortekaas 05 sep 

Quincy van den Hoogenband 05 sep 

Alisa Srokosz 05 sep 

Nathan Bosch 05 sep 

Annicka van Wijk 06 sep 

Lynn Wanrooij 06 sep 

Quiyana de Sousa 08 sep 

Romy van Rijn 08 sep 

Jasmijn Noordeloos 09 sep 

Carolina Gaba 10 sep 

Malak Bellahsini 11 sep 

Sanne Koopman 11 sep 

Alice Geelhoed 12 sep 

Jeroen Thierrij 13 sep 

Valerick de la Cruz Vasquez 14 sep 

Rozalia Cicek 14 sep 

Sanae Rahaoui 15 sep 
Manel Zorgui 15 sep 

Beyza Aydin 16 sep 

Julia Gonzalez Izquierdo 16 sep 

Nikita Handana 18 sep 

Ayanah Bridgewater 19 sep 

Kaylee Schweinsberg 20 sep 

Lamyae Adahchour 20 sep 

Evelyn Haupert 20 sep 

Sophronia Amoako 21 sep 

Fabio Gonzalez Izquierdo 21 sep 

Julia Tyka 21 sep 

Natalia Liberda 21 sep 

Nikki vd Steen 22 sep 

Kalay Liu Li 23 sep 

Yara Akkerman 24 sep 

Layla Rosa Bodbijl 24 sep 

Meryem Sölemez 25 sep 

Noël Bakas 26 sep 

Roudijna Elfakhrany 26 sep 

Noemi Lubout 27 sep 

Charrity Raadwijk 28 sep 

Sophia Shahkama 30 sep 
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GYM—3– DAAGSE 

Op 3,4,5 juli was het weer tijd voor de gym-3-daagse.  
 
In deze 3 dagen moeten de deelnemers een parcours afleggen waar zij per ronde 
een stempel voor krijgen. Na 2 dagen heb je 20 stempels en krijg je een medaille. 
 
Ook dit jaar waren de dagen weer goed bezocht.  
Leuk is dat er ook altijd niet-leden meekomen zoals  
broertjes, zusjes en vriendinnetjes.  
 
De jongste deelnemer was 3 jaar en deed voor het eerst mee.  
Andere deelnemers deden al voor de 18e keer mee!!!! 
 
Het parcours was dit jaar weer net een beetje anders met wat moeilijkere en 
makkelijkere dingen. We zijn nu alweer aan het nadenken over volgend jaar dus 
alle tips zijn welkom! 
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SEIZOENSAFSLUITING SELECTIE 

Zondag 2 juli was de jaarlijkse seizoensafsluiting van de selectie.  
Dit keer hadden Monique (moeder van Stacey) en Sandra (moeder van Isabel) 
een dagje survival in Monster geregeld. 
 
Om 10.15u was de groep compleet maar bleek het weer ons niet goed gezind. 
Kou en regen stonden naast de survival activiteiten op het programma. 
De meiden werden verdeeld en gingen in groepjes diverse activiteiten doen. 
Handboogschieten, op een grote step een route door de buurt rijden, een vlot 
bouwen van tonnen en balken en hier vervolgens een stuk op varen, met een  
kano naar de overkant varen en hier een tocht over touwen en boomstammen 
maken en tokkelen. Halverwege was er een lekkere lunch geregeld en konden de 
meiden weer even op kracht komen. 
Er werd veel gelachen en het was een hele leuke dag. Toen de zon eenmaal een 
beetje doorkwam werd het lekker warm en sprong iedereen vrijwillig in het water! 
Bij de pubers in de kano gingen wat mensen minder vrijwillig het water in :) 
Na afloop hebben we afscheid genomen van 4 turnsters die volgend seizoen niet 
meer bij Donar zullen turnen. Daarna was er in de Renswoudelaan een borrel met 
hapjes waar ook de ouders aanschoven en konden de kinderen nog even in de 
zaal spelen, want dit moeten ze nu een paar weken gaan missen door de zomer-
vakantie! 
Wij vonden het een geslaagde dag en willen Sandra en Monique bedanken voor 
de goede organisatie! 
 
De selectie-leiding 
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OPENING SPORTCENTRUM ZUIDERPARK 

14 juni was de opening van het sportcentrum zuiderpark.  
In dit complex zullen naast de opleidingen Halo en Mondriaan sport en bewegen 
tal van sporten beoefend gaan worden tijdens trainingen en wedstrijden  
 
Donar zal 3x per week gebruik gaan maken van de turnhal: In het weekend voor 
de selectie lessen en op dinsdagavond voor de senioren recreatieles. 
De turnhal is nog niet helemaal gereed volgens plan van eisen, dus de selectie zal 
hier aangepast trainen en de dinsdagavond zal nog even in de Renswoudelaan 
blijven.  

 

Wij hopen vanaf 1 oktober ook deze les naar de nieuwe hal te verhuizen.  
Leden worden hier uiteraard over geïnformeerd 
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DONAR KAMP 

Op het donarkamp van 2017 deden we heel veel leuke spelletjes, het thema was 
cluedo dus we moesten aan het einde van het kamp raden wie de moordenaar 
was, wat het wapen was en waar de moord was gepleegd. Helaas was Olaf dit 
jaar vermoord ( de sneeuwpop uit Frozen ). We werkten in teams ieder team had 
een eigen kleur shirt zoals roze, blauw, wit, groen, geel en ik zat zelf in het re-
genboog team het beste team natuurlijk! Op de 2e dag deden we spellen op het 
grasveld vooral waterspellen want het was gelukkig mooi weer. Met de spellen 
kon je als team winnen dan kreeg je meer hints over de moordenaar, het wapen 
of de plaats delict. Er waren erg leuke en aparte spelen zo was er een stormbaan 
waar we wedstrijdjes op deden, we deden ook aan lasergamen en nog veeeeel 
meer! Aan het eind van de 3e dag werd de winnaar bekend gemaakt en het bleek 
dat alle teams tegen het regenboog team hadden samengespannen ik zelf denk 
omdat ze bang waren want wij waren goed bezig, het bleek dus dat alle teams de 
moordenaar goed hadden, dat alle teams het wapen goed hadden en alle teams 
het plaats delict goed hadden behalve het regenboog team helaas.  
Toch was het een SUPER kamp!! 
 
Nadia Hochlaf 
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TALENT TRAININGEN ZUID-HOLLAND 

Donar is op zoek naar nieuwe bestuursleden !! 
 

Iets voor u ?? Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl 

Op zondag 10 september hebben Kaylee, Me ‘ arrah en Pleunie van de  
Voorselectie mee gedaan aan de eerste talenttraining van dit jaar. Deze talent 
trainingen zijn bestemd voor turnsters die later op nationaal niveau zullen gaan 
turnen.  
De training werd gegeven door Vincent Vermeulen ( trainer van Pro Patria) en 
Reina Beltman ( lid van het Oranje team!). 
 
De training was erg leerzaam voor de turnsters maar ook voor de trainsters.  
We zijn met de basis begonnen en uit deze training bleek maar weer hoe  
belangrijk de basis eigenlijk is! 
Met de tips die wij hebben gekregen kunnen we in de les weer aan de slag. 
Gelukkig zullen er dit seizoen nog 5 talenttrainingen volgen waar wij aan mee  
mogen doen en daar kijken we erg naar uit. 
 
Groetjes, Nour en Flo 
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advertenties 

Laan van Meerdervoort 421  
2563 AS Den Haag 

070 345 3414  

https://maps.google.com/?q=Laan+van+Meerdervoort+421,+2563+AS+Den+Haag&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Laan+van+Meerdervoort+421,+2563+AS+Den+Haag&entry=gmail&source=g
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advertenties 

Ook adverteren in ons blad ?  
Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl voor meer info 

Donar is op zoek naar nieuwe bestuursleden !! 
Iets voor u ?? Stuur een mail naar bestuur@donargym.nl 
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FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK 

IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO  

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN 

Zaterdag 16 september Start Grote Clubactie 

Zaterdag 30 september Recreatie in Turnhal 

14 oktober—22 oktober Herfstvakantie 

Zondag 15 okober Trainingsstage selectie 

Maandag 16 oktober Trainingsstage selectie 

Dinsdag 17 oktober Trainingsstage selectie 

Vrijdag 3 november Inleveren Grote Clubactie 

Zaterdag 4 november en  
Zondag 5 november 

Tilburgse kampioenschappen Turnen 
2e en 3e div + N 

Zaterdag 11 november Springwedstrijden 

Zaterdag 25 november en  
Zondag 16 november 

KNGU Rayonwedstrijden  
In—J1 N3 + 3e divisie Sr 

Zondag 26 november Sinterklaas 


