
Nieuwsbrief korfbalvereniging  ONA

Nieuwsbrief  nr. 14
December 2013

Redactie
Natasja van Langen
Sandra van Elk

Heeft u nieuws voor de  
volgende editie? 
 
Mail naar:
secretaris@korfbalverenigingona.nl

www.korfbalverenigingona.nl

Van de penningmeester...

Hallo allemaal,

Van heel veel leden hebben 
wij inmiddels de nieuwe 
incasso/gegevensformulieren 
ontvangen. Bedankt voor jullie 
medewerking.

Groetjes,
Natasja van Langen
Penningmeester ONA

AGENDA

21 februari:
Carnavalviering  
(samen met OVB)

11 maart:
 

Jeugdleidersvergadering
Aanvang 20:00u 

Passelegt

http://www.korfbalverenigingona.nl
http://www.korfbalverenigingona.nl
https://nl-nl.facebook.com/people/Korfbalvereniging-Ona-Overasselt/100005295550519
http://www.steunmijnclub.nl


Vanaf het huidige seizoen zijn we trots sponsor te mogen zijn van 
onze korfbalclub. Om een dorp leefbaar te houden is een actief 
verenigingsleven én middenstand van belang. De tijdsgeest is dan wel 
dat steeds meer inkopen via internet gaan maar een tegenbeweging is 
ook gaande. Steeds meer mensen kiezen bewust en zien het belang om 
de inkopen te doen bij hun kleinere (dorps)winkel.
 
Mocht je toevallig in Nijmegen komen, loop dan eens bij ons binnen.  
De Feeks is een boekenwinkel in (echt waar     ) de gezelligste 
winkelstraat van Nijmegen waar ook nog te parkeren is: de van 
Welderenstraat. Ons assortiment bestaat naast Nederlands en 
Engelstalige boeken uit leuke cadeaus. Je bent van harte welkom!
 
Met sportieve groet,
 
Henri Jacobs
Boekhandel de Feeks.
van Welderenstraat 34, Nijmegen

Breng uw oude 
kleding naar de 
container op de 

Passelegt en steun 
Pax kinderhulp en 

ONA

Er zijn in totaal 719 loten verkocht. Verkopers 
en kopers bedankt voor jullie bijdrage! 
Misschien heeft iemand ondertussen de 
prijs al binnen...

Van de Sponsorcommissie...

Verheugd verwelkomen we in deze nieuwsbrief onderstaande nieuwe 
sponsoren die hun bedrijf sportief aan ONA verbinden:

- AJ Elektrotechniek
- Boekhandel de Feeks
- JKpartyverhuur  
- Share2gether 

Uit naam van alle speelsters, leden, commissies, leiders, trainers 
en bestuur bedankt de sponsorcommissie alle sponsoren voor hun 
waardevolle bijdrage. 

Een tweetal sponsoren stellen zich voor. Als eigenaar van Share2gether hoefde ik 
niet lang te denken over sponsoring van 
ONA. Ondanks het feit dat mijn dochters 
geen lid meer zijn, draag ik ONA een warm 
hart toe. Bovendien ontving ik van Henri in 
ons introductiegesprek ook nog eens een 
gouden tip! Sport is niet alleen goed voor 
je lichaam maar ook voor de onderlinge 
verbondenheid tussen mensen. En dat is nu 
precies ook wat bedrijven bereiken wanneer 
ze gebruik maken van Share2gether.

Peter Reichgelt

Share2gether Holding B.V.
peter@share2gether.nl
06-46132290 

Maandag 23 december speelde 
Britt Groenen, Femke van Dijk 
en Sylvie Nicolasen namens 
Team Oost <14 jaar haar eerste 
wedstrijd van de clusterdag tegen 
Midden <14, deze wedstrijd werd 
met 8-2 gewonnen. Er werd goed 
gespeeld en door middel van mooie 
aanvallen liepen ze al snel uit naar 
een verdiende voorsprong. Ook de 
dames van ONA waren trefzeker! 
De tweede wedstrijd was West 
<14 de tegenstander, dit werd een 
zeer spannende wedstrijd waarin 

Jeugdchallenge ...

de ploegen erg aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk werd 
deze wedstrijd verloren met 8-7. Hierdoor is Oost <14 als tweede 
geëindigd. De meiden hebben een mooie prestatie neergezet!!

http://www.aj-elektrotechniek.nl
http://www.jkpartyverhuur.nl
http://www.share2gether.nl
http://www.feeks.nl


http://www.rabobank.nl
http://www.schilleman.nl
http://www.productplus.nl
http://www.tanc.nl
http://www.ppg.com
http://www.dezonoverasselt.nl
http://www.schoonheidssalonlivia.nl
http://www.2wielerstheocornelissen.nl
http://www.aanhangwagenverkoop.nl
http://www.feeks.nl
http://www.share2gether.nl


http://www.arts-malden.nl
http://www.arts-elektro.nl
http://www.vdg-accountancy.nl
http://www.printservice-overasselt.nl
http://www.diervoort.nl
http://www.tandartspraktijkoverasselt.nl
http://www.vanwagenbergfruit.nl
http://www.kapsalonvanlin.nl
http://www.share2gether.nl
http://www.ouwens-techniek.nl
http://www.gdw-feest.nl
http://www.aandekookgaan.nl

