NIEUWSBRIEF JANUARI 2022
Allereerst wil het bestuur iedereen een gezond en
voorspoedig 2022 wensen!
VERSOEPELING CORONABELEID
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 14
januari zijn er weer meer mogelijkheden om binnen te
sporten.
Dit betekent dat we vanaf dinsdag 18 januari de
zaaltrainingen weer zullen hervatten volgens het normale
trainingsschema.
Helaas mogen we alleen nog maar onderlinge wedstrijden
spelen binnen onze eigen club.
Dus zullen we proberen om een aantal oefenwedstrijden
voor komende zaterdag in te plannen. De exacte tijden en
wedstrijden zullen we in de komende week bekend
maken.
UITBREIDING TECHNISCHE COMMISSIE
Per 1 januari is de Technische Commissie uitgebreid met
twee personen. Sabine Rensen en Roy Raben zijn
toegevoegd. Deze uitbreiding was zeer welkom, mede
doordat Johan Deen heeft aangegeven aan het einde van
dit seizoen te stoppen bij de TC.
Johan kan op deze manier zijn kennis de komende
maande delen met de twee nieuwelingen. Wij wensen Roy
en Sabine veel succes.
VRIJWILLIGERS BEDANKT
Een groot aantal vrijwilligers heeft in de afgelopen
decembermaand een presentje mogen ontvangen als dank
voor hun inzet.
Het betreft hier vooral trainers en commissieleden. Mede
door hun inzet kunnen we de club draaiende houden in
deze moeilijke tijden.
We beseffen dat we heel veel mensen zijn vergeten, die af
en toe een bijdrage hebben geleverd, door een zaaldienst
of een bardienst te draaien of te rijden voor één van de

Vacatures:
Voorzitter:
DUKO is dringend op zoek naar
een voorzitter. Als het u denkt
dat het wellicht een functie voor
u is, neem dat gerust contact op
via de mail:
bestuur@dukoduiven.nl
Sponsorcommissie:
DUKO is op zoek naar leden die
de sponsorcommissie willen
komen versterken. Mail voor
verdere informatie naar:
bestuur@dukoduiven.nl
Algemeen bestuurslid:
Het bestuur is op zoek naar
algemene bestuursleden die het
bestuur met enthousiasme willen
komen versterken. Bij interesse
kunt u contact opnemen via
bestuur@dukoduiven.nl
Kantine:
Zodra de kantine weer open mag,
zijn wij op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die de
kantine draaiende willen houden.
Stuur een mailtje naar
bestuur@dukoduiven.nl voor
verdere informatie of om uzelf op
te geven.
Onderhoudscommissie:
Ook het onderhoud van de
accommodatie behoeft aandacht.
Ook hiervoor zoeken we nog
enkele mensen. Voor meer
informatie of aanmelding, mail
naar: bestuur@dukoduiven.nl

teams. Natuurlijk ook de scheidsrechters die het mogelijk maken dat ook andere
leden hun wedstrijden kunnen korfballen.
2022 EN VERDER
Competitie:
Het nieuwe jaar is begonnen en voor je het weet is de eerste maand zelfs alweer
voorbij. Op het moment van schrijven wachten we nog de routekaart van het
KNKV af. Gaan we nog de zaalcompetitie hervatten voor het breedtekorfbal of
zelfs starten van de competitie voor wedstrijdkorfbal. Op dit moment weten we
het simpelweg niet.
Activiteiten:
We hopen binnen afzienbare tijd eindelijk weer eens dat te kunnen doen waar
korfbalclubs bekend om staan. Leuke activiteiten organiseren. Nog even
afwachten wanneer het weer mag… maar we hopen jullie daar graag weer
allemaal te zien.
Ledenwerving:
Wij zijn hard op zoek naar nieuwe leden in alle leeftijdsgroepen. Dus ken je oudkorfballers (man/vrouw/jong/oud), nodig ze uit om een keertje mee te trainen.
Ze zijn van harte welkom.
Ook niet spelende leden zijn van harte welkom.
Sponsorwerving:
Sponsoren zijn we natuurlijk altijd naar op zoek. Het afgelopen jaar hebben we
een aantal bordsponsoren mogen verwelkomen, maar uitbreiding is zeer welkom.
Ken jij een bedrijf die een team wil sponsoren (shirtsponsoring), of misschien wel
hoofdsponsor wil worden? Je kunt je natuurlijk altijd melden bij
bestuur@dukoduiven.nl
UIT: DE DUIVENPOST VAN 15 DECEMBER 2021: TWEEDE KINDERBURGEMEESTER ELIAS
UIT DE C1: ‘BLIJ DAT IK WAT KAN DOEN VOOR DE KINDEREN IN DE GEMEENTE DUIVEN’

Elias Kemperman
houdt van voetballen
en korfballen en
speelt piano. Hij zit in
groep 7 van OBS De
Toermalijn en mag
zich de tweede
kinderburgemeester
van de gemeente
Duiven noemen.
Op 7 december nam
hij het stokje over
van Lars Evers, toen hij officieel werd geïnstalleerd. Elias vond het spannend,
maar ook cool, om de ambtsketen in ontvangst te nemen en in zo’n zaal met

volwassenen zijn eerste speech te houden. “Gelukkig had Lars de ambtsketen al
opgewarmd.”
Elias was een van de vier kandidaten. Burgemeester Hieltjes: “De andere drie
hadden een mooie powerpointpresentatie gemaakt, Elias niet. Maar hij deed het
heel goed, helemaal in eigen woorden en zijn ideeën spraken de jury aan.”
Elias was erg blij toen hij hoorde dat hij was gekozen. “Ik had een hele grote
glimlach op mijn gezicht,” vertelt hij trots. Hij was zenuwachtig, maar kreeg alle
steun van zijn vader terwijl hij op de uitslag wachtte.
Beperking
De nieuwe kinderburgemeester heeft grote plannen voor de kinderen uit
gemeente Duiven. Zijn aandacht gaat vooral uit naar kinderen met een
beperking. “Deze kinderen moeten gemakkelijk in een speeltuin kunnen spelen.
Een vriend van mij kan bijvoorbeeld niet naar de skatebaan, omdat hij een
rolstoel heeft die te breed is voor het poortje. Ook wil ik dat er meer leuke
activiteiten komen, binnen en buiten school, voor kinderen met weinig geld. En
scholen moeten meer aandacht besteden aan het onderwerp pesten.” Elias wil
daarnaast dat er meer gedaan wordt aan hangjongeren. “We moeten zorgen dat
die zich niet gaan vervelen, want dan gaan ze dingen doen die niet goed zijn,
zoals vuurwerk afsteken en jonge kinderen plagen.”
Voedselbank
Elias vindt dat er een voedselbank in Duiven moet komen. “Mensen moeten
daarvoor nu nog helemaal naar Arnhem en dat kost ook geld.” Er wordt mooi op
ingehaakt als Elias en burgemeester Hieltjes samen ter plekke plannen smeden
om kerstpakketten of bloemen te bezorgen bij mensen die dat nodig hebben.
Als kinderburgemeester zal Elias ook aanwezig zijn bij bijeenkomsten zoals de
dodenherdenking, de muziek- en vendelhulde op Koningsdag en de intocht van
sinterklaas. “En ook wel naar vergaderingen. Ik ga er vast heel veel leren. Ik heb
een boek ‘Piraten, dieren, bejaarden’ (Sharon Gesthuizen) van de burgemeester
gekregen en daar heb ik toevallig vanmiddag in zitten lezen. Als ik dat uit heb
weet ik vast al meer van politiek dan mijn ouders,” grapt hij. Elias heeft
zichtbaar veel zin in zijn nieuwe functie.

Beste Duko-leden, ouders en supporters,
Hopelijk is iedereen het nieuwe jaar goed gestart. Inmiddels mogen we weer
sporten en dat is een mooi begin. Om voorbereid te zijn voor het veldseizoen,
moet er nog wel wat gebeuren. Omdat dit wat grotere klussen zijn, verdelen we
dit over 2 klusdagen, op 29 januari en op 12 maart tijdens NL Doet.
Algemene klussen o.a.:





Verlichting in het clubhuis nalopen en waar nodig vervangen
Het blad van het veld blazen met een bladblazer
De velden vegen met het trekkertje
etc.

Extra klussen:



Het beitsen van de picknicktafels (als ze voldoende droog zijn)
Het maken van meubilair voor het clubhuis van steigerplanken

Kom je ook helpen op:

zaterdag 29 januari
van 9.00-14.00 uur
Tussen 9.00 en 14.00 uur. 1 uurtje is prima, 2 of meer ook, alle hulp is
welkom. De volgende klusdag is gepland op 12 maart 2022.
Laat even weten wanneer je komt, dan kan ik er rekening mee houden: 06-27 427
599.
Tot zaterdag, groeten,
Erwin.

MELD JE AAN VOOR DE DUKO-KLUSSEN TIJDENS NL DOET OP 12 MAART

NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligers activiteit van het Oranjefonds,
vindt dit jaar plaats op 11 en 12 maart.
Duko heeft zich aangemeld met 2 klussen op zaterdag 12
maart, tussen 9.00 en 16.00 uur. Deze datum valt samen met
de 2 klusdag van dit jaar.
e

Iedereen kan zich inschrijven, hoe meer inschrijvingen, hoe
meer dit anderen stimuleert om zich ook op te geven.
Via onderstaande links kun je je inschrijven voor de klussen:
1. Picknicktafels beitsen:
https://www.nldoet.nl/activiteit/het-vervenbeitsen-van-onzenieuwe-picknicktafels
2.

Meubilair maken voor het clubhuis:

https://www.nldoet.nl/activiteit/het-maken-van-meubilair-voorons-clubhuis-uit-steigerplanken
Help je mee? Alle hulp is welkom, ook als je 1 of 2 uurtjes tijd kunt vrij maken, ben je van
harte welkom.

