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Beste allemaal, 

Dit is de derde gezamenlijke nieuwsbrief van de korfbalverenigingen 

• DIO – Oosterwolde 

• VZK – Haule 

• Donkerbroek 

• ODIS – Elsloo 

Het nieuwe jaar is inmiddels ruim drie weken onderweg. Helaas zijn de mogelijkheden om samen te 

sporten nog altijd zeer beperkt. Maar……… 2021 is het jaar dat er weer ruimte komt om samen te 

korfballen. Wedstrijden te spelen, te trainen, na te zitten, elkaar weer te zien en te spreken, kortom: 

weer samen te sporten en onderdeel te zijn van een club waar je graag bij wilt horen! 

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en staan in de startblokken voor het moment 

dat er weer ruimte komt. 

In deze nieuwsbrief een aantal zaken die goed of gewoon leuk zijn om te weten. 

Zaalcompetitie vervalt / geen zaaltrainingen meer dit seizoen / snel weer naar buiten! 

Als gevolg van de geldende coronamaatregelen heeft de korfbalbond besloten alle zaalcompetities te 

laten vervallen (op één na, zie hieronder). Voor onze club dus geen wedstrijden in de zaal dit seizoen. 

Het bestuur heeft daarop besloten om dit seizoen de zaaltrainingen te laten vervallen. In plaats 

daarvan gaan we zo gauw er ruimte is en het weer het toelaat weer naar buiten. Natuurlijk om te 

korfballen, maar met name voor de jeugd zijn er ook de nodige ideeën voor andere gezamenlijke 

activiteiten. Houd de team appgroepen en onze facebookpagina’s in de gaten! 

Korfbal League wedstrijden kijken 

De enige zaalcompetities die dit jaar wel wordt gespeeld, zijn de Korfbal League en de reserve 

Korfbal League. In deze competities spelen de beste teams van Nederland. 

Leuk om te weten: je kunt al deze wedstrijden live bekijken via de website www.eyecons.com. Deze 

website biedt ook samenvattingen van de wedstrijden. Ook op YouTube vind je natuurlijk de nodige 

korfbalfilmpjes. Leuk om de korfbalkunst af te kijken van de toppers! 

Ballenactie 

De online ballenactie die we in november en december van het afgelopen jaar hebben gehouden, 

heeft 12 ballen opgeleverd! Een mooi resultaat en voor de club natuurlijk zeer welkom. Alle gulle 

gevers en online delers heel hartelijk dank. 

Poiesz actie 

Donkerbroek, VZK en DIO doen mee aan de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz Supermarkten. De actie 

start op maandag 15 februari en loopt tot en met zondag 11 april. Het aantal verzamelde “Poiesz 

munten” in deze periode bepaalt de hoogte van het sponsorbedrag. De opbrengst van de actie komt 

geheel ten goede aan onze jeugdteams. Heeft u suggesties? Laat het ons weten! 

We zullen gedurende de actieperiode de nodige aandacht vestigen op deze actie, dus houd onze 

facebookpagina in de gaten. 

 

 

  

http://www.eyecons.com/


Tot slot – samen maken we de club 

We zijn klaar voor de hervatting van het veldseizoen en hebben er zin in. 

Om in volle vaart verder te kunnen en onze club verder te ontwikkelen hebben we natuurlijk de hulp 

nodig van onze leden, hun ouders en andere betrokkenen.  

Samen maken we de club! We maken graag contact en zijn benieuwd wat u zou willen en kunnen 

doen om het korfbal in Ooststellingwerf verder te helpen. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden 

en de gezelligheid binnen de club? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Hun namen 

en contactinformatie vindt u hieronder. 

Ook voor vragen, opmerkingen of suggesties om het nog beter te doen staan we natuurlijk altijd 

open. 

 

Contactgegevens besturen 

 

Voor nu namens het voltallige bestuur het nodige doorzettingsvermogen gewenst. Blijf gezond! 

We hopen u snel weer in het veld of langs de lijn te zien en te spreken. 

Met vriendelijke groet, 

namens de korfbalbesturen 

 

Sjoukje Mekkes 

Aukje Ekkels 

Tom Kuipers 

Jan Siedsma 

Bestuur DIO

Naam Telefoonnr Email

Tom Kuipers 06-2962 4985 voorzitter@kvdio.nl

Esther van der Meer - Erenstein 06-5585 6615 secretaris@kvdio.nl

Chris Tuinstra 06-2462 4819 korfbalzaken@kvdio.nl

Bestuur VZK Email

Sjoukje Mekkes 06-3001 4325 sjoukjemekkes@hotmail.com

Martijn Menken 06-5254 8710 martijn_menken@hotmail.com

Bestuur Donkerbroek

Naam Telefoonnr Email

Aukje Ekkels 06-3734 7569 aekkels@hotmail.com

Renita Stalenhoef 06-3069 4276 pj.stalenhoef@solcon.nl

Marten Oosterhof 06-4014 5222 mbmw@home.nl

Esther Nijholt 06-5174 4937 essiey65@hotmail.com

Bestuur ODIS

Naam Telefoonnr Email

Jan Siedsma 06-1517 3154 korfbal@svodiselsloo.nl


