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Van het bestuur
Als ik dit namens het bestuur schrijf dan is net bekend dat we binnenkort weer kunnen gaan trainen.
Ik vind dat spannend, doen we het goed, komt iedereen, hebben we alle risico’s goed ingeschat?
Maar het maakt ook blij, want elke dag dat Doelum er verlaten bij ligt is er een te veel.
Gelukkig merk je wel dat DKOD ook in Corona-tijd, blijft doorleven. Trainers/coaches hielden contact
met hun team, we kregen oefeningen opgestuurd om fit te blijven, en een paar leuke filmpjes zijn
her en der op het web verschenen. Mooi was ook om te zien de TC alweer bezig was met de toekomst,
wat te doen in de zomer, welke teams gaan we maken etc. Ook met Doelum bleef contact, al was het
alleen al over de vraag hoe we het met de huur doen in de tijd dat we de zaal niet gebruikt hebben.
Daar zijn we nog niet uit...
Natuurlijk hebben we ook een spannende tijd doorgebracht, want als bestuur wil je ook weten of alle
leden gezond en wel zijn, en dat is moeilijk als je niet regelmatig lang de lijn elkaar kunt ontmoeten.
We gaan weer trainen, maar met beperkingen. Houd je eraan, dan kunnen we hopelijk snel weer echt
wedstrijden spelen, langs de lijn praten en genieten. Tot snel en voor nu, pas goed op jezelf.
Groet
Het bestuur

Beste DKOD-ers,
Hierbij een bericht van de TC in deze nieuwsbrief. Achter de schermen gebeurt er van alles. We waren
met trainers en coaches al gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen na de
zomervakantie. Op dit moment bereiden we de teamindelingen voor, zijn we met trainers en coaches
in gesprek. Daarnaast hebben we met de selectie gesprekken gevoerd en gelukkig gaan zij nog een
jaar door en zullen we na de zomer in de zaalcompetitie meedoen, en tijdens het veldseizoen alleen
trainen en conditie op peil houden. Voor de korte termijn zijn we druk doende om zowel voor de jeugd
t/m 12 jaar het trainen weer voor te bereiden en ook te kijken hoe we dit voor de groep 13-18 jaar
op een goede manier kunnen organiseren. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten langs het
veld, zodra het mag of als ouders met de jeugd een sportief partijtje korfballen onder het genot van
wat lekkers. Hopelijk komt er snel een moment dat we dat op een verantwoorde wijze kunnen
organiseren.
Sportieve groet van de TC

Van de Activiteitencommissie

De nieuwe Ballentrechter

Zoals voor velen heeft ook voor de AC de Corona-crisis veel
roet in het eten gegooid. Zo kan de afsluiting van het seizoen
zoals de ‘Slotdag” en het “Jeugdkamp” niet georganiseerd
worden aan het einde van het seizoen en dat is natuurlijk heel
erg jammer! Het was dan ook even stil binnen onze commissie
toen we als vereniging op slot werden gegooid. Wij staan als
AC voor “verbinding” binnen de vereniging, dat lijkt op afstand
moeilijk maar wij zouden de AC niet zijn met alle creativiteit
die deze commissie bezit om toch te gaan kijken naar “wat
kunnen we wel doen en welke alternatieven zijn er?”.
Dus loopt er momenteel een kaarten/tekeningen actie voor de
kwetsbare ouderen in ons dorp, wij hoopten vanuit DKOD deze
mensen een hart onder de riem te steken met deze actie, waar
ook nog een “lekker” prijsje mee te verdienen viel. We hadden
op iets meer resultaat gehoopt, maar willen de kinderen
bedanken die hier tijd voor hebben vrij gemaakt om iets moois
en ontroerends in te leveren! Ook werken wij achter de
schermen hard aan het organiseren van een “online DKODBINGO” voor onze jeugd, we hopen jullie hier in Mei, weliswaar
online, maar wel weer met elkaar te “verbinden” via deze leuke
activiteit. Als dit goed gaat werken, ligt een leuke online Pubquiz misschien ook wel in het verschiet…
Dus over alternatieven denken wij als commissie hard na
en hopen wij jullie, voor hoe lang deze periode ook nog gaat
duren, toch zo nu en dan te amuseren en weer met elkaar te
“verbinden”. Jullie horen dus nog van ons!
Groetjes, Bart, Vincent, Eva, Janneke, Sanne, Gertilde en
Rianne
Beste raakgooiers van DKOD,
De ballen, palen en manden hebben nog nooit zo lang en
ongebruikt bij Doelum gelegen. Fijn dat ze deze week weer
gebruikt gaan worden! Vlak voor de Corona uitbraak zijn de
grondpotten op het kunstgrasveld opnieuw gesteld. De palen
staan nu weer recht waardoor jullie hopelijk weer veel raak
kunnen schieten!
Boudewijn van der Garde, materiaalbeheer DKOD
Corona update Oud papier
Het ophalen van oud papier gaat in deze bijzondere tijd gewoon door.
Dus iedere laatste vrijdag van de maand halen we als vereniging oud
papier op in Doorwerth en Heveadorp. Er zijn echter wel enkele
veiligheidsmaatregelen genomen om het ophalen van het oud papier
veilig te laten plaatsvinden. Zo moeten we nu handschoenen aan doen
en ook moet natuurlijk de 1,5 meter afstand in acht genomen worden.
En natuurlijk zoals gebruikelijk ook veiligheidsschoenen aan doen en een
hesje aan doen. Op deze manier kunnen we veilig het oud papier ophalen.
Bij deze wil ik mijn complimenten en dank uitspreken naar alle mensen
die oud papier ophalen in deze bijzondere tijd. Voor DKOD blijft het
ophalen van oud papier belangrijk en daarom zijn jullie onmisbaar.
Jos Beekhuizen
Oud papier coördinator DKOD

