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Van de voorzitter ...

Hallo allemaal,

Het korfbalseizoen is afgelopen en we gaan ons opmaken voor de zomervakantie.
Alle teams hebben tijdens de 2e helft veld weer gestreden voor elk wedstrijd punt.

Zo heeft ONA/Astrantia 1 zich kunnen handhaven in de overgangsklasse door als 3e te 
eindigen. En speelt hierdoor zowel op het veld als in de zaal, aankomend seizoen in de 
overgangsklasse.

Na de laatste wedstrijd van ONA/Astrantia 1, hebben wij afscheid genomen van de 
huidige trainer Johnny Vervoort. Onder het genot van een hapje/drankje en enkele 
mooie woorden gesproken door het bestuur. Johnny heeft 3 jaar ONA/Astrantia 1 
getraind en gecoacht en van deze samengestelde groep, 1 team weten te maken met 
mooi aanvallend korfbalspel. Johnny zal zeker nog betrokken blijven bij ONA/Astrantia 
op verschillende manieren. Toch willen wij Johnny nogmaals bedanken voor zijn inzet 
bij beide verenigingen de afgelopen 3 jaar voor zowel de senioren als de jeugd.

Aankomend seizoen is Duncan Sperlings, de nieuwe trainer van ONA/Astrantia 1.
In de nieuwsbrief bij aanvang van de nieuwe competitie zal Duncan zich verder 
voorstellen.

ONA/Astrantia 2 heeft ook tot aan de laatste wedstrijd gestreden voor hun wedstrijd 
punten. Ook zij hebben afscheid genomen van hun coach en trainster Hilde Kroezen.
Zij heeft de afgelopen 2 jaar deze groep met veel enthousiasme getraind. Hilde heeft 
er voor gekozen om voorlopig meer tijd bij haar gezin door te brengen. Hilde namens 
ONA/Astrantia bedankt voor jou grote inzet.

De recreanten en de midweek hebben beide het kampioenschap binnen gehaald in de 
laatste wedstrijd.

De A en de welpen zijn in de laatste wedstrijd kampioen geworden.

De C1 en de E1 zijn beide 2e geworden. 

Prachtige resultaten van alle teams, proficiat dames!

Eind augustus 2016 zal de 1e nieuws brief verschijnen met het nieuwe veld 
programma. 27 aug zullen de jeugdteams deelnemen aan het Spes toernooi ter 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. De competitie start in het weekend van 10 en 11 
sept. 2016
Dan willen wij namens het bestuur en de jeugdcommissie alle speelsters, vrijwilligers, 
supporters en sponsoren iedereen een fijne zonnige zomervakantie toe wensen.

Namens bestuur ONA
 

Anita Groenen

10-11 september:

Start buitenseizoen

Redactie
Natasja van Langen
Sandra van Elk

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

www.korfbalverenigingona.nl

ONA Trainingspakken zijn 
te koop bij:  

Seniorpak € 38,-- 
Juniorpak € 34,--

27 augustus:

Spes toernooi
Milsbeek

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


Van de sponsorcommissie ...
Henri Nijboer heeft aan gegeven de sponsorcommissie niet meer te kunnen 
combineren met zijn eigen baan. Henri heeft de afgelopen jaren veel nieuwe 
sponsoren binnen gehaald voor Ona. In de vorm van reclame borden, adver-
tenties, vrienden van ONA en shirts sponsoren.

Henri bedankt voor je grote inzet de afgelopen jaren! 

Inmiddels heeft de overdracht plaatsgevonden en gaat Willy van Elk de 
sponsorcommissie  overnemen. Voor verdere info zie op de site  
www.korfbalverenigingona.nl

 
 

Oproep aan de leden van KV ONA 
ADOS zamelt gebruikte kleding, ander textiel en oude schoenen in 
en de opbrengst gaat zowel naar ONA als stichting PAX Kinderhulp 

 
Veel afval wordt nog niet gescheiden ingezameld. Ook de leden van ONA gooien naar schatting 13 
kilo kleding per persoon per jaar bij het afval. Het gescheiden aanbieden van dit textiel heeft grote 
voordelen. Het ontziet het milieu; is kostenbesparend voor de gemeente en de burger, wordt nuttig 
hergebruikt en levert bovendien geld op voor de club 
Het aangeboden textiel wordt apart ingezameld en gesorteerd door Nederlandse sorteerbedrijven. Het 
gesorteerd textiel en schoeisel krijgt daarna een ‘nuttig tweede leven’. 
 
Geen eenmalige actie, maar het jaar rond 
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: Niet: 
T-shirts, hemden, broeken en truien Knipselresten 
Jurken, rokken, blouses, jassen, jacks, sportkleding Vulmateriaal 
Ondergoed, lingerie, bladkleding, sokken, kousen Synthetische kussens, dekbedden 
Lakens, slopen, handdoeken, gordijnen, vitrage Matrassen, vloerbedekking, pantoffels 
Pluche speelgoed Rubber laarzen,klompen 
Schoenen, laarzen, gympen en sandalen Afval. 
Riemen, (hand)tassen 
 
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. 
 
 

 

 Wat niet meer past, haal dat nu maar uit de kast. 
 

Gaat u, nu de zomer voor de deur staat, de winterkleding/zomerkleding 
opruimen? Denk dan aan onze kledingcontainer! 

  Die staat op de parkeerplaat van de Passelegt. Altijd te bereiken en  
de opbrengst is geheel voor onze vereniging!!
Alvast bedankt.

http://www.steunmijnclub.nl
http://www.korfbalverenigingona.nl


De voorbereidingen waren klaar, boodschappen binnen, maar de weersvooruitzichten waren nog wat onstabiel.

De vrijdagavond werd gestart met het kamplied gemaakt door Sylvie, Femke en Floor op de tekst Rio de Janeiro.  
Dit lied is het hele kamp herhaaldelijk gezongen en bracht de sfeer er goed in. Hierna zijn de meiden per team een 
olympische ring gaan versieren met verf en glitters. Met een prachtig resultaat. De kleine jeugd ging zich opmaken 
voor de stoelendans en pyjama disco.

Later in de avond is de A jeugd gestart met het spel crazy 88. Vanuit Grave moesten zij het eindpunt bereiken waarvoor 
zij eerst een postcode moesten ontcijferen. Ze hebben bijna alle opdrachten uitgevoerd met veel lol en gekheid waar ze 
een foto van moesten maken zodat de leiding ook mee kon genieten.
De C jeugd is gedropt in Wijchen en moesten de weg terug vinden naar het sportpark. En ook zij hadden verschillende 
opdrachten die moesten worden uitgevoerd en waar foto’s van gemaakt moesten worden. Toevallig zijn beide teams 
op het zelfde feestje binnen gelopen waar ze verschillende opdrachten konden uitvoeren. Na deze zware tocht was de 
energie wel op en hebben we allemaal genoten van onze nachtrust.

Zaterdagochtend ging van start na het ontbijt met de warming up verzorgt door Tara, Marlijn, Janneke, Britt en 
Rosalynn. Nadat de spiertjes loswaren kon het verdere programma starten. De ochtend stond in het teken van een 
speurtocht door het dorp. Waar verschillende winkelende dorpsgenoten een mooie rode kus op hun wang hebben 
gehad of zijn ingewikkeld in WC papier als mummie.

Het middagprogramma zoals elk jaar een zeskamp met als thema Olympische spelen: Kogelstoten, Estafette, Fietsen 
maar dan op een hobbelfiets, Broeklopen, Skippiën, Sjoelen, 4 letter spel. En als laatste het ballonnen gevecht 
onderling en daar kwamen zomaar ineens eieren in te voorschijn!!!

Nadat de Frietwagen was geïnstalleerd konden we beginnen met ons sportmenu wat zeer verantwoord was 
gecombineerd met komkommers en wortels.

Het avond programma werd gepresenteerd door Lieke en Marjolein. De Bonte avond die ook weer in het teken stond 
van de Olympische spelen en het ONA lied niet vergeten. Elk team had de opdracht om iets in te studeren vooraf aan 
het kamp. Het resultaat was geweldig van dans tot liedjes en toneelstuk.
De A jun. werden op de avond verrast met hun opdracht, zij moesten gaan limbo dansen net zolang tot er een winnaar 
bekend was. Hierna heeft iedereen nog mee gedaan en Anne van Langen was de beste limbo danseres van heel ONA. 
Anne Gefeliciteerd.

De welpen en de E gingen verder met de pyjama disco en stoelendans. De A jeugd ging hierna disco bowlen bij 
allround. Gaby en Jill, de leiding, hebben hun ogen uitgekeken. De dames maakten er een groot feest van.
De C jeugd heeft genoten van hun film onder het genot van een heerlijke kwaktaart die was aangeboden door de  
A jeugd voor het reserve staan afgelopen seizoen bij de A. Bedankt Dames.

Na wederom een heerlijke nachtrust, voor sommige iets mindere nachtrust omdat hun luchtbed stuk was!! En het ontbijt 
werd er langzaam opgeruimd om op de komst van de ouders te wachten.

Toen alle ouders hun kroost weer gekust en omhelst had, werd er begonnen met het programma. Het kamplied werd 
ten gehore gebracht en de warming up werd nogmaals gedaan met enkele ouders die spontaan mee deden. Hierna 
gingen de dames voor de laatste keer strijden wie er strafworpen kampioen werd van hun team.

Sara van Raay, Lisa van Megen, Eva Derks en Sylvie Nicolasen 
gefeliciteerd. Jullie zijn stafworpkampioen van ONA 2016.

Hiermee is het ONA kamp afgesloten en kunnen we tevreden terug kijken 
op een geslaagd kamp met geweldig weer en dank aan alle vrijwilligers en 
een geweldige groep kinderen.



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
http://www.2wielerstheocornelissen.nl
http://www.aanhangwagenverkoop.nl


is alle individuele-, bord-, 
advertentie-, anonieme sponsoren 

en Vrienden van ONA  
zeer dankbaar!

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

