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29 Augustus 2020:
Afsluiting/Start seizoen

Van de voorzitter ...

Speciale dag ONA/OVB jeugd

Hallo sportvrienden,
Helaas is aan de zaalcompetitie in maart een abrupt einde gekomen i.v.m. de
corona crisis. Hierdoor heeft ook de 2e helft veldcompetitie niet kunnen starten.
Het is een ongekende situatie, die nog nooit eerder is voorgekomen.
Maar gelukkig was het eind april, voor onze jeugd, weer mogelijk om te starten
met de trainingen. Het was een geweldig moment, om te zien hoe blij de
kinderen waren, om weer te mogen sporten met zijn allen.
De protocollen werden netjes nageleefd zowel door de kinderen, trainsters en
ouders. Trainingen gingen zelfs door tot aan de vakantie i.v.m. het enthousiasme
van de leden. Geweldig!! Enkele weken later mochten ook de senioren weer
trainen en ook bij hen was het enthousiasme groot.
Nadat Roland Dost hoofdtrainer/coach van senioren 1 heeft aangegeven om
aankomend seizoen zijn contract bij ONA/Astrantia niet te verlengen,
maar elders een nieuwe uitdaging aangaat, is de technische commissie van
ONA/Astrantia op zoek gegaan naar een waardige opvolger.
Deze opdracht was niet makkelijk, om een externe trainer/coach te vinden met
de kwaliteiten waar wij als vereniging naar op zoek zijn. Inmiddels zijn we blij
dat we kunnen vertellen dat we intern binnen de samenwerking ONA/Astrantia
een geschikte opvolger hebben gevonden, in de naam van Lynn Groenen. Lynn
zal aankomend seizoen verantwoordelijk zijn voor de training en coaching van
senioren 1 en 2 van ONA/Astrantia.

We hebben een leuke dag voor
alle jeugd in gedachte.
Deze zal plaatsvinden op
29 augustus
op de Passelegt.
Zet de datum alvast in de
agenda, meer informatie volgt.
Een (hopelijk zonnige) dag
vol spelletjes, water en plezier.
Dit zal van 13:00u tot 21:00u zijn.
Voor de A is er in de avond
nog een programma.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in en wensen Lynn, samen met de selectie
van ONA/Astrantia veel succes toe.
En nu, nu is de zomervakantie begonnen. Als alles goed blijft gaan, zullen we in
September 2020 weer kunnen starten met de veldcompetitie. Voor nu wensen
wij iedereen een fijne en zonnige vakantie en blijf vooral gezond!
Namens bestuur ONA
Anita Groenen

Binnenkort beschikbaar:
ONA tenue via webshop van

www.korfbalverenigingona.nl

Redactie

Natasja van Langen
Heeft u nieuws voor de
volgende editie?

Info volgt zodra alles rond is....

Mail naar:

secretaris@korfbalverenigingona.nl

Even voorstellen ...
Hallo allemaal!
Ik ben Lynn Groenen en vanaf
aankomend seizoen ben ik trainster
en coach van ONA/Astrantia 1 en 2.
Als meisje van 4 jaar ben ik begonnen
bij de Welpen van ONA. Met veel
korfbalplezier heb ik vele jeugdteams
doorlopen.
Op mijn 15de ben ik overgegaan naar de senioren van ONA en een
jaar later ontstond de inmiddels bekende en succesvolle samenwerking
met Astrantia.
Ik heb 6,5 jaar als speelster een geweldige tijd gehad bij ONA/Astrantia.
Helaas moest ik in december 2018 noodgedwongen de keuze maken
om te stoppen als speelster bij de selectie, in verband met een
aanblijvende blessure aan mijn beide knieën.
Naast het zelf korfballen ben ik in 2012 begonnen met het training geven
en coachen van het toenmalige welpenteam. Later ben ik overgestapt
naar het trainen en coachen van de A-junioren, waarmee we een knappe
promotie naar de Hoofdklasse hebben behaald en dus een jaarOproep
lang op aan de leden van KV ONA
ADOS zamelt
gebruikte kleding, ander textiel en oude schoenen in
het hoogste niveau hebben gespeeld. Daarnaast heb ik in 2016
de KNKV
en de opbrengst gaat zowel naar ONA als stichting PAX Kinderhulp
opleiding Korfbaltrainer 2&3 afgerond.

Wat niet meer past, haal dat nu maar uit de kast.
Vanaf maart 2019 ben ik trainster en coach van ONA/Astrantia 2 en
assistent-coach bij ONA/Astrantia 1 en vanaf aankomend seizoen
komt daar ook de functie als hoofdtrainster en hoofdcoach van
ONA/Astrantia 1 bij.
Veel afval wordt nog niet gescheiden ingezameld. Ook de leden van ONA gooien naar schatting 13

Na een rare afsluiting van het afgelopen korfbalseizoen
en het
nietper
kunnen
kilo kleding
per persoon
jaar bij het afval. Het gescheiden aanbieden van dit textiel heeft grote
ontziet het milieu; is kostenbesparend voor de gemeente en de burger, wordt nuttig
vieren van het kampioenschap van ONA/Astrantia 1, voordelen.
heb ikHet
extra
veel zin
hergebruikt
en
levert bovendien
geld op voor de club
Het aangeboden textiel wordt apart ingezameld en gesorteerd door Nederlandse sorteerbedrijven. Het
om vanaf augustus samen met selectie van ONA/Astrantia
te
beginnen
gesorteerd textiel en schoeisel krijgt daarna een ‘nuttig tweede leven’.
met de voorbereiding op het aankomende korfbalseizoen!!
Geen eenmalige actie, maar het jaar rond
Een sportieve groet,
Lynn Groenen

Er staat bij de ingang van het clubgebouw een kleine textielcontainer (hxbxd = 220x115x115 cm) met
een inhoud van 2,3 m3. Deze blijft het hele jaar staan en u kunt dus altijd uw textiel en oude schoenen
kwijt. De container wordt wekelijks, of zo vaak als nodig, geleegd. De container zal aankomende week
worden geplaatst.

Wat wel en wat niet in de textielcontainer
Wel:

T-shirts, hemden, broeken en truien
Jurken, rokken, blouses, jassen, jacks, sportkleding
Ondergoed, lingerie, bladkleding, sokken, kousen
Lakens, slopen, handdoeken, gordijnen, vitrage
Pluche speelgoed
Schoenen, laarzen, gympen en sandalen
Riemen, (hand)tassen

Niet:

Knipselresten
Vulmateriaal
Synthetische kussens, dekbedden
Matrassen, vloerbedekking, pantoffels
Rubber laarzen,klompen
Afval.

Waarop even letten

Het aangeboden textiel dient schoon en droog te zijn.
Het aanbieden dient te geschieden in een goed afgesloten stevige zak, om de kwaliteit zo hoog
mogelijk te houden.
.
Het aangeboden schoeisel dient schoon en droog en per paar stevig aan elkaar gebonden te zijn.
Dit kan dan in de textielcontainer worden gedaan.

ONA teams hebben de stoepen weer
ontdaan van alle rommeltjes.
Hiervoor ontvangt ONA een vergoeding
van Gemeente Heumen.
Namens ONA bedankt voor jullie inzet!

