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Voorwoord van de voorzitter

Voor u ligt alweer de laatste editie van het clubblad van D.O.V. De laatste
editie want vanaf januari 2020 gaan we jullie informeren via een
nieuwsbrief die maandelijks verschijnt. Zodat jullie sneller op de hoogte
zijn van wat er bij D.O.V. speelt.
Zo kunnen jullie op de hoogte blijven van de verbouwing bij D.O.V. Hoe er
geïsoleerd wordt en hoe de nieuwe verwarming eruit komt te zien.
Wil jij ook de nieuwsbrief ontvangen en krijg je het clubblad nog niet
digitaal geef dan snel je e-mail adres door zodat je niets mist.
Na 41 seizoenen valt dan het doek voor het clubblad. Dit doet wel even
pijn, maar we moeten met onze tijd meegaan waarin bijna alles via de
mail of andere sociale media loopt. Want stilstaan is ook voor D.O.V.
achteruitgang.
D.O.V. is volop in ontwikkeling en daarop voort bordurend zit het bestuur
nog steeds te springen om bestuurders. Verderop in dit clubblad lees je
een oproep hiervoor.

Ik wens iedereen een veilig uiteinde voor 2019 en een heel goed 2020 toe
met veel sport plezier in het verbouwde clubhuis.

Jan Kootstra
Voorzitter

{terug naar index.}

Verbouwing Clubhuis.
Op maandag 13 januari 2020 zal er een begin gemaakt worden met de
verbouwing (energie zuinig) van het clubhuis.
Allereerst wordt de spouwmuur opnieuw geïsoleerd door hier een
warmte isolerende substantie in te spuiten waardoor er minder warmte
door de muur naar buiten gaat. Ook worden de ramen vervangen door
driedubbele beglazing. Dit zorgt ervoor dat er nog minder warmte
verloren gaat.
Ook worden alle radiatoren in de kantine en bestuurskamer eruit
gehaald. De warmte kot dan van warmte panelen uit het plafond.
Hierdoor kunnen we gerichter de kantine verwarmen. Dit wordt ook
toegepast op de bestuurskamer. Dit is het grote voordeel dat niet altijd
de bestuurskamer wordt verwarmt terwijl er geen gebruik van wordt
gemaakt.
De sporthal wordt nog wel verwarmt door middel van radiatoren.
Tijdens deze verbouwing kunnen de sportactiviteiten gewoon doorgaan.
De overlast zal dan ook mimimaal zijn.
Ook de douches worden economischer worden gemaakt. De afzuiging
wordt gekoppeld aan of bewegingen in de douche of aan de verlichting in
de douche.
Zodra er meer nieuws is krijgt u dit te horen via de nieuwsbrief.
Jan Kootstra
Voorzitter.

{terug naar index.}

Onverwacht verdrietig nieuws.🌹
Afgelopen zondag, 27 oktober 2019, hebben wij het verdrietige nieuws
ontvangen dat één van onze leden, Elly kuipers van de woensdagavond
recreatie groep onverwachts is overleden.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie.
Afgelopen zondag 20-oktober-2019 heeft zij nog samen met ons maatjes
dag vol plezier beleefd met na afloop nog een feestje voor de voorzitter
die 60 geworden is.
Nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van ons maatje. Geliefd
bij iedereen. Goed lachs en soms een beetje bokkig. Maar wat gaan wij
onze lieve Elly missen. Wij hebben vele goede en mooie herinneringen
aan haar. Elly was al jaren lid van onze vereniging.
Lieve Elly. Rust zacht 🌹❤
Afdeling recreatief.
Ilona Kootstra.

{terug naar index.}

Maatjes-dag 20-10-2019.
Eens in de 2 jaar organiseert spelend sporten een maatjes-dag in sporthal
’t Kalverdijkje’. Beide zalen waren volgebouwd met demonstraties en
allerlei andere activiteiten. In de 2e zaal konden de mensen meedoen met
allerlei spelen.
D.O.V. was er met een delegatie om de sport Boccia te promoten.
Op zondag middag van 14.00 uur tot 16:30 uur had men de mogelijkheid
om mee te spelen. Meerdere bezoekers met of zonder handicap hebben
een balletje gegooid. De algemene indruk die men ons gaf was zo van dat
is toch moeilijker dan dat het lijkt.
Om 16.30 uur zijn we met de groep nog even naar het clubhuis geweest
waar we nog wat gegeten en gedronken hebben.
Bij D.O.V. aangekomen waren alle lichten uit, ik had zo iets van mensen
we bezuinigen toch niet op licht! Nee gelukkig niet. Toen ik binnenkwam
ging het licht aan en begonnen de leden van de woensdag avond te
zingen van Lang zal hij leven. Dat was omdat ik op 20 oktober 1959
geboren ben en dus 60 jaar werd. Nadat Sandra Klajic een taart had
overhandigd hebben we allen genoten van deze heerlijke taart. Iedereen
bedankt voor deze verrassing.
Jan Kootstra

{terug naar index.}

Telefoontje (06-nr)
Mijn man Migchiel zit de hele dag in een rolstoel en zodoende
gaat hij tussen de middag even rusten en `s avonds tussen half 7
en 8 uur ook even.
Op een avond komt hij uit bed om 8uur (wordt al een beetje donker)
en vraagt heb jij m`n telefoontje ook gezien?
Nee, niet gezien, niet in bed of eronder, nou weet je wat?
Probeer dan maar even te bellen met de vaste telefoon.
En ja, hoor we hoorden wel wat rinkelen, dus hij moet hier ergens zijn.
Ik naar de slaapkamer, M. achter mij aan rollen. We hoorden wel wat,
toen naar de keuken, door de gang, andere slaapkamers, weer naar de
kamer.
Hij moet hier ergens liggen!! En ja hoor, wat denk je?

Hij ZAT erop!!
Groetjes van Anny.

{terug naar index.}

Trekkingsuitslag grote club actie 2019.

Op 11 december 2019 is de trekkingsuitslag van de grote club actie
bekend gemaakt.
In 2019 zijn helaas iets minder loten verkocht dan dat het bestuur had
gehoopt te verkopen.
De vaste loten verkoop was 50 stuks. De online loten verkoop was iets
meer namelijk 98.
De totale opbrengst voor D.O.V. is € 353,00.
Namens het bestuur wil ik een ieder bedanken die loten heeft gekocht.
Of u een prijs heeft gewonnen kunt u checken via de online checker op
https://lotchecker.clubactie.nl .
Ook op de website van D.O.V. staat een lijst met alle nummers en de
daarbij behorende prijs. www.dovleeuwarden.nl
Ook hangt de uitslag in het clubhuis op de toegangsdeur naar de kantine.
Mocht u een prijs hebben gewonnen laat dit dan even aan het bestuur
weten. Alvast bedankt.
Het bestuur.

{terug naar index.}

Namen en Adressen Bestuur D.O.V.
Voorzitter

: Jan Kootstra, Martenastate 2
8926 NH Leeuwarden. Tel. 058-2675208
E-mail: voorzitter@dovleeuwarden.nl

1e Penningm.

: Marita Ringnalda, Reidlanswei 43,
9254 JG Hurdegaryp, tel. 06-51085208/0511-474524
E-mail: Marita.Ringnalda@chello.nl

2e Penningm.

: Tonny Holtrop, Rijksstraatweg 125,
9254 DD Hurdegaryp, Tel. 0511-474671
E-mail: m.holtrop7@upcmail.nl

Secretaris

: Andre Jongsma, 3e Vegelindwarsstraat 5
8923 DJ Leeuwarden, Tel. 058-2160558
E-mail: secretariaat@dovleeuwarden.nl

Leden

: Eric Mink,
E-mail: emmo1969@gmail.com
: Alie Valkema
E-mail: alie.valkema@dovleeuwarden.nl
: Ilona Zwiers
: Jorrit Boersma

Adres clubhuis : Kalverdijkje 77-b, 8924 JJ Leeuwarden.
Tel. 058 – 2671367.
Betalingen
Contributie
: NL09RABO0912475110
Algemeen/donaties : NL65RABO0127546804 Leeuwarden
: BIC = RABONL2U

Contactpersonen per afdeling.
Tafeltennis

: Jan Kootstra, Martenastate 2,
8926 NH Leeuwarden. Tel. 058-2675208.
Zitvolleybal
: Anny Koldijk, Offenbachstraat 6,
8915 CG Leeuwarden. Tel. 058-2125084.
Zwemmen/vrijw.
: Jan Douma, Brederostraat 13,
Coördinator
8913 HD Leeuwarden. Tel. 058-2136983
Handboogschieten : Andre Jongsma, 3e Vegelindwarsstraat 5
8933 DJ Leeuwarden. Tel 058-2160558.
Recreatief/Boccia
: Sabina Kootstra / Helena Storm,
Martenastate 2, 8926 NH Leeuwarden.
Tel. 058-2675208 (Sabina)
Badminton
: Sabina Kootstra tel.058-2675208.
Biljarten
:
Priksleeën
: Evert Meijer, Tuinbouwstraat 30,
8933 ES Leeuwarden. Tel. 058-2128838.
Shortmatt-bowls
: Bart Kalksma, Heslingastins 35,
8925 CR Leeuwarden. Tel. 058-2673996
Sport en Spel
: Joke Altenburg, K van Roptawei 6,
9204 EV Weidum. Tel. 058-8506450.
Redactie “de Schakel”: Jan Douma, Brederostraat 13,
8913 HD Leeuwarden. Tel 058-2136984
Spelcommissie
: Kees Kuperus, Fruitstraat 6,
8933 GR Leeuwarden. Tel. 058-2134602.
Vervoerscommissie : Dick Smid, Rijpsterdyk 4,
9034 HN Marssum. 058-2139688.
{terug naar index.}

Esther Geertsma.
Ik ben Esther Geertsma en ik heb SMA-LED.
Nu zal u wel denken dat ik een led-lampje ben.
Ik ben geen led-lampje, maar ik geef wel licht in de zin dat ik het positieve
van mijn leven met een beperking aan de wereld laat zien.
Het verhaal wat ik met jullie wil delen gaat over mijn reis naar Bolivia en
Bangladesh.
Esther deinst niet terug voor wat metselwerk
Als Friezen bekend staan om hun nuchterheid, dan is Esther Geertsma
(25) uit Leeuwarden een echte Friezin. Tot twee keer toe stapte ze voor
vrijwilligerswerk op het vliegtuig naar landen waar de bevolking hulp
goed kan gebruiken. Hoewel Esther bij de eerste reis wat praktische
vragen had, liet ze zich niet tegenhouden door haar lichamelijke
beperking. En waarom zou ze? “Ik ben niet iemand die denkt in beren op
de weg.”
Bouwen aan een droom
Esther (25) speelde al veel langer met de gedachte om vrijwilligerswerk te
doen elders in de wereld. Maar organisaties die dat aanbieden aan
mensen in een rolstoel, die zijn er niet veel. In 2017 ontdekte ze op de
EO-jongerendag de stichting World Servants, die al decennia
vrijwilligersprojecten voor Nederlandse jongeren organiseert naar
derdewereldlanden. Esther hapte meteen toe, al had ze nog een
praktische vraag. Esther heeft de ultra zeldzame spierziekte SMA-LED en
is sinds haar twaalfde aangewezen op een rolstoel. En de wegen in Bolivia
zijn niet zo geplaveid als hier. Esther: “Het eerste waar je toch aan denkt
is: hoe ga ik dat doen, in mijn rolstoel?”

‘Schouders eronder en gaan’
Daar had World Servants wel een antwoord op. En zo landde de
deelneemster van Zonnebloem Jongerenwerkgroep Friesland in 2018 in
het Zuid-Amerikaanse land om er te bouwen aan een school voor
kinderen met een beperking. “Toen ik eenmaal van World Servants
hoorde dat hun vrijwilligersprojecten ook voor mensen met een
lichamelijke beperking zijn, dacht ik meteen: het is mogelijk, dus ik ga”,
zegt Esther. De paar praktische obstakels die ze kon bedenken,
verdwenen als sneeuw voor de zon. Esther: “Het is een kwestie van
schouders eronder en gaan. Ik richt me liever op wat ik als vrijwilliger kan
betekenen.”
Metselen, vlechten, storten
In de zomer van 2019 volgde haar tweede reis, dit keer naar Bangladesh.
Daar bouwde ze met een grote groep gelijkgestemde Nederlandse
jongeren een ontmoetingsruimte voor mensen met een lichamelijke
beperking en lepra. “De fundering lag er al, de rest van de nieuwbouw
was aan ons.” Dat betekende vroeg opstaan en van 9.00 uur tot 17.00 uur
werken op de bouw, met uitzondering van uitstapjes in de buurt. Esther
werkte mee aan het storten van het beton, het metselen van de muren
en het vlechten van ijzer. “Het gebouw is rolstoeltoegankelijk én het heeft
een aangepast toilet. In Bangladesh worden mensen met een beperking
en lepra verstoten. Dit gebouw geeft hen een plek in de lokale
samenleving”, zegt de medewerkster van een Friese scholeninstantie, die
dankzij de reizen ‘nog meer waardering heeft voor hoe wij het hier in
Nederland hebben’. “Het maakt me dankbaar dat ik met mijn beperking
niet daar, maar hier in Nederland leef.”

Lichamelijke beperking niet centraal
Met haar twee reizen toont Esther aan dat de twijfels die haar omgeving
vooraf had, niet gegrond waren. “Mensen vroegen me: Jij kunt in die
landen toch niet helpen, in je rolstoel? Hoe gaat dat in de praktijk? En: Jij
kunt toch niet metselen? Maar,” en ze lacht, “ik denk dat ik en de andere
deelnemers hebben laten zien dat je in een rolstoel genoeg kunt. Je pakt
een emmer cement en een stapel met stenen en je gaat metselen. En kun
je iets niet, dan helpt een valide vrijwilliger je gewoon. Je moet je
lichamelijke beperking niet centraal stellen. Je bent daar gewoon één van
de vrijwilligers, zonder uitzonderingspositie. Die houding ligt me goed.
Het laat zien dat je gewoon meedoet in de maatschappij.”
Levensles
Die boodschap kwam over bij de dorpsbevolking in Bangladesh, zag
Esther. Over zichzelf leerde ze ook een belangrijke les. “Ik kan fysiek meer
dan ik denk. De grootste verandering bij mezelf zit van binnen: van
benoemen dat ik iets kán, naar het daadwerkelijk dóén.”

Met vriendelijke groet,
Esther Geertsma
www.geef.ws/esthergeertsma
{terug naar index.}

Wijzigingen doorgeven.
Geachte sporters,
Als bestuur willen wij graag de juiste gegevens in ons bestand hebben
staan. Nu blijkt vaak dat niet alle wijzigingen zijn doorgegeven aan het
bestuur.
Hierbij valt te denken aan : adres wijziging.
Mocht het zo zijn dat u de afgelopen periode bent verhuisd en u niet
zeker weet of dit is doorgegeven, geef dat nog nogmaals aan.
Dat kan door een briefje te geven aan de afdelingsleiders of in de box (de
groene box onder de medaille kast).
Dan kunnen we dat verwerken en is alles weer up-to-date.
Naam

: ______________________

Adres

: ______________________

Datum wijziging : _________________

Handtekening : ___________________
{terug naar index.}

Spel Commissie:
Ook in 2020 organiseert de spel commissie weer gezellige avonden.
Op woensdag 15 januari zijn er sjoel kampioenschappen bij D.O.V.
Aanvang 19.30 dus kom op tijd.
Op 4 februari is er de gezellige voorjaarsbingo.
Aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie zie de website van dov.
www.dovleeuwarden.nl.
de kerstbingo 2019 werd mede mogelijk gemaakt door de COOP.

51e tafeltennis toernooi.

Zaterdag 9 november 2019 werd het 51e tafeltennis toernooi gehouden in
de ‘Jan de Vries’ sportzaal van D.O.V.
In de verschillende klassen werd weer hard gestreden voor die begeerde
wissel bokaal.
In klasse 1 was net als vorig jaar Hans Speek (peperbus) te sterk voor
Dennis Fook (D.O.V.). Net als vorig jaar heeft Hans de wissel bokaal bij
D.O.V. laten staan zodat hij hem volgend jaar weer kan winnen.
In klasse 2 ging Melle de Boer met de 1e prijs naar huis. Volgend jaar mag
hij het opnemen in klasse 1.

In klasse 4 was Kees Kuperus (D.O.V.) in de finale niet opgewassen tegen
Stephan Scholten

In klasse 5 werd Silvia Bekkema 1e. 2e werd Alma van Gils van GSV
Amersfoort.

{terug naar index.}

!!!WIE DOET MEE EN MELDT ZICH AAN !!!
Nieuwe bestuursleden gezocht.
Eigenlijk behoort het bestuur sinds 2 jaar te bestaan uit 9 leden.
Echter gedurende de afgelopen jaren hebben we de klus moeten klaren
met z’n 7-nen. Dit betekent dat veel werkzaamheden door te weinig
bestuursleden moet worden gedaan. Deze situatie is op de lange duur
echter onhoudbaar.
Als jij je aanmeldt om als algemeen bestuurslid deel te nemen blijft het
voor alle bestuursleden een uitdagende en interessante bezigheid.
Wie zoekt D.O.V.? Om de continuïteit van D.O.V. te waarborgen zijn we
op zoek naar JOU.
Taken
- Als algemeen bestuurslid bepaal je mee hoe de toekomst er van DOV
uitziet en draag je bij aan het voortbestaan van D.O.V.
- Als algemeen bestuurslid assisteer en vervang je, indien nodig, een
ander [algemeen] bestuurslid.
- Als algemeen bestuurslid neem je actief deel door overeenkomstig je
eigen kwaliteiten bestuurs- en/of commissietaken op je te nemen.
Functie-eisen
- Voor je mening durven uitkomen en ook luisteren naar de ander.
- Je ideeën en feiten aan anderen duidelijk kunnen maken.
- met e-mail en Sociale-Media kunnen omgaan.
- Kennis van en binding met de vereniging.
Vaardigheden
Als algemeen bestuurslid wordt er van je verwacht:
- In teamverband te kunnen werken.
- Je mondeling en schriftelijk uit te kunnen drukken.
- Initiatieven en mogelijkheden zien om D.O.V. verder te ontwikkelen.
Jan Kootstra
{terug naar index.}

Lid worden.
Wilt u lid worden van D.O.V. neem dan eerst contact op met de
Contactpersoon van de afdeling waar u lid van wilt worden.
U mag 3 x gratis meedoen alvorens u beslist lid te worden van D.O.V.
Voor meer informatie zie de website: www.dovleeuwarden.nl
Beëindiging.
Indien u de wens heeft om het lidmaatschap van D.O.V. te beëindigen
mailt u dit naar info@dovleeuwarden.nl
In dit mailtje vermeldt u de volgende gegeven
Naam
:
Adres
:
Postcode en woonplaats:
Reden beëindiging·:
Let op: Uw lidmaatschap wordt beëindigd per de eerstvolgende maand na
uw opzegging.
Indien u niet beschikt over een mail programma kunt u ook een brief
sturen met bovenstaande gegevens naar:
J. Kootstra,
Martenastate 2,
8926 NH Leeuwarden.
{terug naar index.}

