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Bestuur aan het woord
De laatste twee jaar was het niet makkelijk om een Flaminfo te vullen en om een leuk en inspirerend voorwoord te
schrijven. Jullie kunnen wel raden waar dat aan lag, er kon weinig gekorfbald worden en er waren ook bijna geen
activiteiten daar omheen door het hele vervelende virus dat ons allen al die tijd plaagde. We hopen heel hard dat
we in 2022 weer gewoon drie nummers van de Flaminfo nieuwsbrief kunnen uitbrengen. Tussendoor proberen we
ook wel nieuwsfeitjes en leuke posts naar buiten te brengen via onze Instagram en Facebook pagina, maar er zijn
ook trouwe Flamingo’s aanhangers onder de oudere generatie en die bereiken we beter met de nieuwsbrief.
Inmiddels hebben we de lockdown achter ons gelaten, er mogen weer wedstrijden worden gespeeld en ook nog
mét publiek! Hoe fijn is dat! Voor ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen, etc., is dat echt leuk om weer te
kunnen aanmoedigen en genieten van een leuk potje korfbal. En natuurlijk ook voor de korfbalsters zelf, het brengt
toch veel meer sfeer als je voor publiek je best staat te doen om een overwinning binnen te slepen. Bij de
thuiswedstrijden van Senioren 1 nodigen we ook weer een jeugdteam uit (volgens een gepland schema) om de
jeugd met hun ouders te laten proeven van de sfeer bij een Seniorenwedstrijd en ze nader kennis te laten maken
met het korfbalspel op een hoger niveau. Voor Senioren 1 leuk om die voorbeeldrol in te vullen en voor de kinderen
leuk om een keer met z’n allen naar de wedstrijd te gaan kijken en in de pauze raak te mogen schieten om een taart
te verdienen.
Verder staan er weer activiteiten op de planning zoals NL DOET, de paaseitjesactie en ook de algemene leden
(jaar)vergadering. Noteer 5 april in je agenda om hierbij aanwezig te zijn in de kantine op het sportpark. Daar hoor
je van alles over de laatste ontwikkelingen en het hele reilen en zeilen rondom de organisatie om een Flamingo te
kunnen zijn en misschien vind je het wel interessant om te horen hoe jij daar ook je steentje aan kunt bijdragen.
Over een van de ontwikkelingen hebben we jullie al via e-mail geïnformeerd, we zijn blij dat we voor het seizoen
2022-2023 een enthousiaste hoofdtrainer hebben gevonden, Nico Verberkt. Hij zal zich in het volgende nummer van
de Flaminfo nader voorstellen.
Tot ziens langs het korfbalveld of op de jaarvergadering en veel leesplezier met deze Flaminfo. En heb je zelf een
keer een leuke bijdrage/een leuk idee voor in de Flaminfo, stuur het dan aan de redactie van deze nieuwsbrief.

Kangoeroes met trainster
Maud Aalders.
Elke zaterdagochtend trainen ze
met heel veel plezier!
Op 7 maart mogen ze een
vriendinnetje meenemen naar
de training!
Vraag aan je trainster voor meer
informatie.

Allereerste overwinning voor pupillen E1

Tekening van
Cato van Vroenhoven

Zoals jullie zien en misschien ook wel weten is het aanrechtje in het materialenhok toe aan een
opknapbeurt! Goed nieuws, dit gaat ook gebeuren. In de volgende Flaminfo tonen wij jullie het
resultaat!

Rondom het veld is nieuwe ledverlichting geplaatst!
De nieuwe LED lampen hebben een hogere lichtopbrengst, waardoor
de velden aanzienlijk beter worden verlicht. De eerste reacties zijn zeer positief!

Deze twee personen hebben allebei een link met de Flamingo’s. In the spotlight vertellen ze waarom
ze een goed duo vormen voor de Flamingo’s, als speelster, vrijwilliger etc. Weet jij een super
korfbalduo dat je de volgende keer in de spotlight wilt zetten? Stuur een bericht naar
hilde_leenders@hotmail.com .
Deze keer vormen Sanne en Neeltje het duo in the spotlight!
Sanne is 30 jaar oud en woont in Mariahout, ze is ongeveer 25 jaar lid van de club. Neeltje is 28
jaar oud en woont in Beek en Donk, zij is ongeveer 20 lid van de club.
Wij spelen al jaren samen in het eerste waar dan ook onze vriendschap is ontstaan.
Wij houden niet van verliezen, we gaan met heel het team altijd voor de winst!
Naast korfbal vindt Sanne het leuk om te gaan stappen in de kroeg met vriendinnen, tegen
shoppen en een dagje sauna zegt ze ook zeker geen nee.
Neeltje gaat naast korfbal ook graag naar de kroeg. Samen zijn ze daar dan ook vaak te vinden!
In de wedstrijd is Sanne vaak te vinden onder de korf om af te vangen en de kleine kansen te
pakken.
Neeltje is een sturende en steunende dame en verdedigt ook graag 1 op 1.
Wil je ons een keer samen in actie zien? Kom dan eens een wedstrijd van het eerste kijken!

12 maart
2022
NL doet

5 april 2022
jaarvergadering

ma 28 maart &
wo 30 maart
Paaseitjesactie

Wist je dat onze club, de
Flamingo's, dit jaar 58 jaar
bestaat ?

Wist je dat korfbal door een
Nederlander is uitgevonden?
Wist je dat korfbal tot 1991 in
3 vakken werd gespeeld?

Wist je dat korfbal in meer
dan 55 landen wordt
gespeeld?

Wist je dat korfbal de enige
gemengde teamsport is?

Wist je dat het Nederlands team al 10 keer
wereldkampioen is geworden?

Wist je dat Doutzen Kroes heel lang heeft gekorfbald?

