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Lentekriebels
Na de sneeuw begin februari kwam het mooie weer en
daarmee het gevoel dat het tijd wordt om weer het veld
op te gaan. Zo voelt het wel, maar natuurlijk is dit jaar
nog alles anders. De jeugd heeft een groot deel van de
winter gewoon buiten getraind (de bikkels!), bij de
senioren stond er helaas helemaal geen korfbal in de
agenda. Maar toch die kriebels en gelukkig mag er nu
ook weer buiten gesport worden voor jongeren tot 27
jaar. Dus toch een beetje dat weer-op-het-veld gevoel.
Hopelijk volgen er binnenkort meer versoepelingen. Hoe
fijn zou het zijn als ook de andere senioren en de
KombiFit weer mogen trainen en er weer wedstrijden
gespeeld kunnen worden? Het KNKV en de verenigingen
in Zuid staan klaar om dit snel uit te werken in een vorm
van competitie, zodra de seinen op groen gaan.
Maar zover is het nog niet en tot die tijd willen we in
ieder geval een gebaar maken naar alle leden. Het
bestuur heeft daarom besloten om de contributie in
ieder geval tot en met juli op het niveau van nietspelend lid te houden. En in moeilijke tijden helpen we
elkaar, ook als sportverenigingen onderling. We werden
benaderd door de volleybalvereniging die normaal
gesproken in sporthal de Hangar in Meerhoven trainen
en spelen. Als pure zaalsport worden zij extra hard
getroffen door de beperkingen op de binnensporten. Ze
zouden graag in de buitenlucht toch een programma
voor hun jeugdleden aan willen bieden en zochten
daarvoor een geschikte locatie. We hebben ze
aangeboden om voorlopig gebruik te maken van het
grasveld bij de handbalkantine. Dat wordt door ons
immers op dit moment niet gebruikt. Zo helpen we
elkaar, leden en niet-leden, door de corona crisis.

Blijf gezond en hou nog even vol! Er komt een tijd dat we
weer allemaal het veld op kunnen!
Nicolette

Oproep!!!
In april vindt
het lustrum van
Rust Roest
plaats. We
willen iedereen
vragen om je
mooiste Rust
Roest
herinneringen
in te sturen
voor de
nieuwsbrief
van april naar
communicatie
@rustroest.nl.
Stagiaires
Er zijn 2 stagiaires
die komende
periode onze club
gaan helpen. Op
de volgende
pagina stellen ze
zichzelf voor.
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Ruben Dillen, 19 jaar en woonachtig in Veldhoven.
Sinds dit jaar volg ik de opleiding Sportkunde op de Fontys
Sporthogeschool in Eindhoven. De komende periode zal ik stage
gaan lopen bij korfbalvereniging Rust Roest. Korfbal zal voor mij
een hele nieuwe sport gaan worden. Ik voetbal namelijk al 15
jaar met alle liefde en plezier. Momenteel voetbal ik bij S.V.
Marvilde in Veldhoven samen met mijn vrienden in een
vriendenteam. Ook vind ik het leuk om te tennissen, maar
vooral sport in het algemeen vind ik erg leuk om te doen.

Ruben Dillen

De komende tijd zal ik mezelf bij Korfbalvereniging Rust Roest
bezig houden met het vinden van nieuwe ideeën omtrent de
ledenwerving en het ledenbehoud. Hierbij zal ik mijzelf vooral
gaan verdiepen op de doelgroep brugklassers.
Mocht je meer informatie willen over wat ik doe of zelf super
leuke ideeën hebben die hier mee te maken kunnen hebben,
aarzel dan niet om mij een berichtje te sturen!
Met sportieve groet,
Ruben Dillen
ruben.dillen@student.fontys.nl
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jan Verhoeven 19 jaar en ben een eerstejaars
sportkunde student op de Fontys. Ik zelf doe al 10 jaar judo
op hoog niveau met heel veel plezier.
Naast judo vind ik het ook wel eens fijn om even helemaal
niks te doen en te ontspannen of met vrienden wat te doen.

Aankomende periode ga ik een koningsspelen helpen
opzetten voor jullie vereniging.
Met groet,
Jan Verhoeven

Jan verhoeven
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