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Woordje van de redactie
Hallo iedereen! 

Hier is hij dan; de eerste nieuwsbrief van 2021!

Helaas is er weinig nieuws te melden sinds de vorige nieuwsbrief.

De competitie ligt nog steeds stil door de corona-pandemie. Een update over 

wat gaande is binnen de club, lees je onder andere terug in het woordje van het 

bestuur. 

We hebben ervoor gekozen om in deze nieuwsbrief de zorghelden van 

Fortuna’74 in het zonnetje te zetten. Bijna alle ‘zorgleden’ hebben een foto van 

zichzelf opgestuurd en een aantal hebben een verhaaltje geschreven of wat 

vragen beantwoord. Ook dit lees je verderop in de nieuwsbrief.

Als laatste willen we jullie graag nog op de vacatures wijzen. Deze staan 

achterin de nieuwsbrief, maar zijn zeker wel belangrijk. Vele handen maken 

licht werk en vrijwilligers kan Fortuna altijd gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld 

gezocht naar een nieuwe voorzitter en een redactielid van de 

nieuwsbrief/Treffer. 

Dan wensen wij jullie nog veel lees plezier!

Liefs, 

Ryan en Aniek 

Woordje van het bestuur
Het is ongeveer een jaar geleden dat we in Nederland met Corona te maken 

kregen. Wie had toen kunnen denken dat we nu nog steeds geen wedstrijden 

mogen korfballen. 

Veel heeft door de Corona maatregelen niet door kunnen gaan: de lege 

flessenactie, het mini toernooitje in januari voor UHC- en Fortuna-jeugd dat juist 

werd georganiseerd om de jeugd wat leuks te bieden in deze tijd, en de 

slaatjesactie werd uitgesteld. Ook ging er definitief een streep door de 

zaalcompetitie. Onze senioren 1 zal het volgende zaalseizoen wederom in de 

1e klasse spelen, tenzij er teams uit een hogere klasse zich terugtrekken. In dat 

geval wordt voor promotie de stand in seizoen 2019/2020 gehanteerd. Laten 

we hopen dat er nog een veldcompetitie kan worden gespeeld want iedereen 

mist de beweging en de sociale contacten rondom trainingen en wedstrijden.



Maar er zijn zeker ook positieve zaken te melden. In december werd bij Fortuna 

een online pubquiz georganiseerd voor de senioren- en A-teams. Er deden 11 

teams mee: Anita’s, sjonnies, Peterweetbeter, Westaanvoorpaal, Lotte Manon, 

Vera en Liz, MAM, Siebbas3, Postpes, TEAM VINTAGE en DINIES. Uiteindelijk 

wonnen de sjonnies, de nr. 2 Siebbas3 had net zo veel punten maar meer tijd 

nodig voor de antwoorden en Westaanvoorpaal werd 3e. 

In januari werd bekend gemaakt dat Fortuna en Peter de Bruijn de 

samenwerking voortzetten in seizoen 2021/2022. Hopelijk kunnen we dan een 

volwaardig seizoen spelen, want dat is onder zijn leiding tot nu toe nog niet 

gebeurd.

Verder zien we dat veel van onze leden in de zorg werken of daar een 

opleiding voor volgen. Daar hebben we in deze nieuwsbrief ook aandacht voor, 

want dat verdienen ze zeker. 

Wie ook aandacht verdienen, zijn onze sponsors/adverteerders die ons trouw 

blijven in ook voor hen soms moeilijke tijden. Met name de kledingsponsors zijn 

weinig in beeld nu er al een tijd geen wedstrijden gespeeld worden. We zijn 

zeer dankbaar voor jullie steun!

Helmi de Wildt 



Actueel: Covid-19
Helaas kunnen we nog heel veel dingen niet doen door Covid-19. Maar laten 

we vooral kijken naar wat we wel kunnen. 

Jeugd tot 18 jaar mag in groepsverband, zonder beperkingen buiten trainen. 

Dus starten we de jeugdtrainingen weer op en gaan we vroeger dan andere 

jaren al  weer naar buiten. De jeugdtrainingen zijn allemaal op tijd afgelopen 

om voor de avondklok thuis te kunnen zijn.

Voor 18 jaar en ouder is het in praktijk nog niet mogelijk om een aantrekkelijke 

korfbaltraining te organiseren. Volwassenen mogen buiten sporten, maar dan 

zijn dit de regels (bron KNKV site): Er mag alleen in tweetallen gesport worden. 

De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling 

wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is 

tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer 

dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie 

te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits 

tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan 

meerdere tweetallen in één keer mag niet.

Slaatjesactie
Nadat we in de kerstvakantie onze lege-flessenactie hebben afgeblazen, 

stellen we nu ook de slaatjesactie uit. Dit jaar gaan we vrijdagmiddag voor 

Pinksteren (21 mei) langs de deuren met onze slaatjes. 

We gaan er vanuit dat we rond Pinksteren weer veilig en verantwoord langs de 

deuren kunnen gaan. Zet de datum in de agenda en laten we met vereende 

krachten de kas weer wat aanvullen. 



Bedankt! aan onze zorghelden
In deze nieuwsbrief willen wij graag aandacht besteden aan de (toekomstige) 

zorgmedewerkers van Fortuna. Het corona-virus raakt ons natuurlijk allemaal, 

maar ook zeker de zorg.

Een reactie van een van onze zorghelden was het volgende: “Wat een mooi 

initiatief om de zorgmedewerkers in de spotlights te zetten! Mijn aandacht gaat 

ook uit naar onze (horeca) ondernemers, pedagogisch medewerkers, leraren 

en alle andere beroepen die ik niet noem maar o zo belangrijk zijn. Samen 

staan we sterk!”

Hier kunnen wij ons natuurlijk alleen maar bij aansluiten.  

Interview met Vera (A2)
Welke zorgopleiding doe je en hoe lang doe je deze al?

Op dit moment studeer ik de opleiding Verzorgende – ig op het ROC in 

Nijmegen. Momenteel zit ik in het derde leerjaar en dit is tevens ook mijn 

examenjaar.

Waarom heb je gekozen voor deze opleiding?

Toen ik nog op het Pax Christi College zat had ik twee weken een snuffelstage 

hierbij liep ik toen op de afdeling revalidatie en behandelcentrum wealwick. Dit 

is me toen erg bevallen daarnaast werkt mama ook in de zorg dus kreeg ik 

daar ook veel van mee.



Wat zijn de leukste kanten van je opleiding? 

De theorie in de praktijk toepassen vind ik erg leuk, daarnaast leer je heel veel 

in een korte tijd en groei je daarbij ook als persoon.

Wil je wat meer vertellen over de stage die je op dit moment loopt?

Op dit moment loop ik stage op bij De Bloesem op de Aldesteeg, hier loop ik 3 

dagen in de week stage. Op stage draai ik mee de zorg in en help ik de 

zorgvragers waarbij nodig is omdat ik in het laatste leerjaar zit krijg ik veel 

vrijheid en draai ik een woning ook vaak alleen dit is erg leuk!

Welke invloed heeft corona gehad op jouw opleiding en stage?

Zoals bij iedereen die op school zit gaan de lessen net wat anders dan we 

gewend zijn dus ook bij mij. Voor nu heb dan ook alles online op praktijklessen 

na daarvoor mag ik één keer in de twee weken voor na school. Op stage is het 

best pittig, bewoners die in isolatie moeten i.v.m. verdenking van corona, 

familie wat bijna niet mag komen. Daarom is het fijn om extra handjes te 

hebben in deze tijd dus zijn ze ook erg blij dat ik wat kan betekenen.

Wat is er het meest veranderd in jouw persoonlijke leven sinds de corona-

pandemie? 

Er is veel veranderd voor iedereen maar natuurlijk mis ik alle feestjes en 

gewoon het normale. Daarnaast baal ik ook van het korfballen wat niet door 

kan gaan dit was altijd erg gezellig om weer een beetje bij te kunnen kletsen en 

lekker in beweging te zijn.

Weet je al waar je later zou willen doen als werk? Zo ja, wat zou dat zijn? 

Na mijn opleiding ga ik mbo-verpleegkundige volgen vanuit hier hoop ik in het 

ziekenhuis te komen en me zo nog ergens in te kunnen specialiseren maar 

waar in weet ik nog niet dat hoop ik te ontdekken bij de opleiding.

Verhaal van Jeanette (Lid 'Hart voor Fortuna')
Ik werk als verpleegkundige in het Radboudumc op IC Ontwenning.

Deze Intensive Care afdeling is gespecialiseerd in het zoeken naar de oorzaak 

van de moeilijke ontwenning van de beademing en in de behandeling ervan. 

Tijdens een intensief oefenprogramma werken we aan algemene conditie, 

spierkracht en slikfunctie. Uniek hierin is ons eigen oefenbad waarin de 

patiënten een aantal keren in de week samen met fysiotherapie en 

verpleegkundige in het water trainen. Het grote voordeel hierin is dat de patiënt 

minder lichaamsgewicht ervaart. 

Sinds maart vorig jaar is er een opnamestop voor deze patiënten. 

Op mijn afdeling worden nu corona patiënten in cohort verpleegd, wat inhoudt 

dat hier alleen bewezen besmette patiënten opgenomen liggen. In de praktijk 



betekent dit dat ik tijdens mijn dienst extra beschermingsmiddelen (isolatiejas, 

muts, bril en mondneusmasker) draag. Omdat ik nauwelijks herkenbaar ben 

voor patiënten, bezoek en collega’s gebruik ik een naamsticker en foto van 

mezelf die ik op de isolatiejas plak. Met deze foto probeer ik de toch al zo 

onpersoonlijke zorg voor deze patiënten enigszins te verbeteren. 

Wat me opvalt, is dat de opgenomen corona patiënten in korte tijd snel 

achteruit kunnen gaan en lange tijd nodig hebben om te herstellen. Het gebeurt 

helaas ook geregeld dat er patiënten overlijden.

Ik zie veel leed bij patiënten maar zeker ook bij familie. Zij kunnen vanwege de 

voorzorgsmaatregelen maar beperkt op bezoek komen, voelen zich 

machteloos, soms ook schuldig. Daarbij komt het ook regelmatig voor dat de 

patiënt overgeplaatst is vanuit een ziekenhuis uit een andere provincie in 

Nederland. Met o.a. videobellen proberen we dan toch de familie thuis op de 

hoogte te houden. 

Inmiddels heb ik zelf de 2 vaccinaties gehad en hoop ik dat deze op korte 

termijn ook verspreid kan worden onder de rest van de bevolking.

De impact die dit virus heeft op iedereen, zowel persoonlijk als zakelijk is 

enorm. Ik kijk dan ook uit naar de periode dat we het oude “normale” leven 

weer op kunnen pakken. 

Interview met Nikki
Waar werk je op dit moment in de zorg en kan je wat meer vertellen over 

je beroep?



Ik werk als verpleegkundige bij Buurtzorg in Beuningen. Wij geven zorg aan 

huis.

Waarom heb je gekozen voor een baan in de zorg? 

Al vanaf kind was ik een zorgend type waardoor de stap naar de opleiding 

verpleegkunde een voor mij logische stap was. 

Wat zijn de leukste kanten van jouw baan?

Het leuke aan mijn werk vind ik de diversiteit aan werkzaamheden. Het beeld 

van de thuiszorg is snel dat het alleen wassen en aankleden is, maar dit is echt 

geen juist beeld. Wij krijgen veel zorgvragen vanuit het ziekenhuis met 

verpleegtechnische handelingen. Daarnaast werk ik in een zelfsturend team, 

dus daar horen natuurlijk ook weer leuke werkzaamheden bij ‘achter de 

schermen’.

Welke invloed heeft corona gehad op jouw werk in de zorg?

Binnen deze/ onze regio is er een speciaal coronateam. Cliënten die positief 

getest zijn, worden dan tijdelijk aan hen overgedragen. Daarnaast verzorgen wij 

alle cliënten ‘beschermd’ en cliënten die verdacht op corona zijn of die nauw 

contact zijn van iemand met corona verzorgen wij in volledige pbm 

(persoonlijke beschermingsmiddelen / volledig pak).

Wat is er het meest veranderd in jouw persoonlijke leven sinds de corona-

pandemie? 

In mijn persoonlijke leven let ik tijdens de pandemie extra op de maatregelen, 

toch wel essentieel als je met kwetsbare mensen werkt.

Interview met Nikki
Ik kan me nog heel goed herinneren hoe het vorig jaar rond deze tijd ging en 

alles nog “normaal” was. Op 23 februari stapte ik zelfs nog in het vliegtuig naar 

Canada en toen wij terugkwamen van onze top vakantie, was er al veel 

veranderd hier in Nederland.

De eerste besmettingen in Nederland waren bekend en op mijn studie 

(geneeskunde) gingen al veel verhalen in de rondte over een mogelijke 

onderwijsstop. De artsen waarvan wij les kregen, waren soms harder nodig in 

de zorg zelf. Toen kreeg ik door; het coronavirus is toch wel wat meer dan een 

griepje. Na ongeveer een week onrust, werd het officieel bekend gemaakt dat 

veel onderwijs per direct werd stopgezet of online gegeven moest worden. Op 

donderavond kreeg ik dit te horen, maar hoe zat dit dan met mijn praktijktoets 

van die dag erna? Helaas die ging niet door, zoals heel veel dingen in een keer 

niet meer door konden gaan. 

En nu, bijna een jaar later, kan ik gelukkig zeggen dat ik wel mijn bachelor 



geneeskunde heb kunnen afronden. (Waar ik natuurlijk super blij mee ben!) 

Maar op dit moment heb ik even geen studie en ben ik aan het wachten op mijn 

coschappen (master geneeskunde). De coschappen hebben ook een lange tijd 

stilgelegen vanwege corona en  zijn met een half jaar uitgesteld. Dit betekent 

niet dat ik mijn tijd niet goed en leuk kan besteden op dit moment. Ik heb nu de 

mogelijkheid om veel ervaring op te doen in de zorg. Ik werk momenteel als 

begeleider op woongroepen voor mensen met ernstig meervoudig of 

verstandelijke beperking en als student-assistent in het Radboudumc, waarbij ik 

veel leer over onderzoek. Dit werk doe ik met heel veel plezier en dit had ik ook 

zeker niet willen missen. Stiekem is het idee dat ik eigenlijk aankomende maart 

al zou moeten beginnen met mijn coschappen ook wel eng en gek en kan ik 

soms er blij mee zijn dat ik nu pas in september hoef te beginnen. Dit neemt 

niet weg dat ik er wel op hoop dat we deze zomer nog mogen gaan  genieten 

van leuke andere dingen, zoals een feestje of festival, een lekkere vakantie 

naar de zon en niet te vergeten nog een goed potje korfbal! 



Schaarweide
“Schaarweide, van verenigingspark naar open sportpark”

Na het realiseren van de aangepaste accommodatie in 2020, met als meest 

zichtbaar resultaat een compleet aangepaste kantine op Schaarweide, is een 

volgende stap om het sportpark verder te ontwikkelen nu dichterbij.

Deze verdere ontwikkeling is een gevolg van het zoeken van samenwerkingen 

tussen de dorpen en binnen de Gemeente Wijchen, met als belangrijkste doel 

de sociale verbondenheid binnen onze leefomgeving te verbeteren d.m.v. het 

ontwikkelen van nieuwe buitensport activiteiten. Met het verbreden van de 

buitensportactiviteiten zullen er meer activiteiten op Schaarweide plaats gaan 

vinden, hetgeen de beleving van het sportpark zal verbeteren.

Deze ontwikkelingen op Schaarweide kunnen plaatsvinden als gevolg van 

diverse samenwerkingsverbanden met o.a. de Leefbaarheidsgroepen, 

dorpshuizen maar ook met de Gemeente Wijchen. Door samen de handen 

ineen te slaan staan we nu op het punt om het aanbod aan activiteiten op 

Schaarweide aanzienlijk te verhogen.

In de sheets hieronder wordt snel duidelijk wat alle plannen concreet inhouden.

Vanuit Stichting Schaarweide hopen wij, samen met onze mede-ontwikkelaars 

van dit plan, dat er ook door de leden van Fortuna veel gebruik van de 

aangeboden faciliteiten zal worden gemaakt.



Klik op de sheets om ze te vergroten of kijk onderaan deze nieuwsbrief voor 

grotere afbeeldingen.



Spelregels uitgelicht
Lopen met de bal

Je mag niet lopen met de bal in je handen. Betekent het dat je dan altijd moet 

stil staan? Dat is ook weer niet zo, maar er zijn duidelijke regels.

Er zijn drie mogelijkheden en die zien er als volgt uit:

- Je staat stil met de bal in je handen. Laten we zeggen dat je het meest steunt 

op je linkervoet (= standbeen). Je mag dan je rechtervoet naar voren plaatsen, 

naar achteren of opzij en zelfs op je linkervoet draaien, zolang je linkervoet 

maar blijft staan op dezelfde plek. Je mag ook nog wisselen van standbeen, 

mits je dan maar eerst je rechtervoet weer naast je linkervoet zet. En als je de 

bal eenmaal gegooid hebt mag je weer alle kanten op rennen.

- Je vangt de bal als je net in de lucht gesprongen bent.

Het is natuurlijk onvermijdelijk dat je weer gaat landen en dat is soms lastig als 

je net veel vaart had. Het kan dan gebeuren dat je een extra stapje nodig hebt 

om tot stilstand te komen. Dat mag ook wel, als je maar heel goed probeert 

snel te stoppen.

- Je kunt ook hardlopend (dus in beweging) proberen een doelpunt te maken, 

of de bal naar een ander te werpen. Je moet er dan voor zorgen dat de bal uit 

je handen is voordat je voor de derde keer met een voet op de grond komt.



Vacatures: vrijwilligers 
Voor de volgende functies zoeken we nieuwe vrijwilligers

Redactie Treffer: 5 x per jaar de Treffer samenstellen aan de hand van stukjes 

die diverse leden (al dan niet op jouw verzoek) aanleveren.

Sponsorcommissie: Werven van sponsors en adverteerders, communicatie 

met de sponsors, organiseren van de sponsoruitingen en onderhouden van de 

relaties.

Voorzitter: Samen met de overige bestuursleden zorg je ervoor dat de 

vereniging draait, nu en in de toekomst. Je leidt vergaderingen, bewaakt de 

opvolging van de statuten en besluiten. Je zorgt voor een goede in- en externe 

vertegenwoordiging. 

Kantinehulp: We kunnen altijd hulp gebruiken. Vanaf 16 jaar

Zit er iets tussen, of heb je een vraag?

Spreek me een keer aan of mail, app of bel me.

Ook als je denkt op een andere manier iets te kunnen betekenen voor de club! 

Rose-Marie Eissen: voorzitter@fortuna74.nl 06-52802181



Geef de bal door…
JEUGD – SAM SOMMERDIJK

Naam: Sam Sommerdijk

Leeftijd: 19 jaar

Team: A1

Lievelingseten: Al het buitenlands, 

en cheesecake

Aanval of verdediging: Aanval

Zaal of veld: Zaal

Favoriete winkel: Sussies Vintage

Vakantieland: Thailand

Tv-programma: Ik kijk liever 

spannende films of Netflix series

Favoriete vak op school: Ik studeer 

geneeskunde

Aantal jaren lid: 11 jaar

Ik geef de bal door aan: Hannah 

Kocken

Geef de bal door...
SENIOREN – EMMA TAX

Leeftijd: 19

Binding met Fortuna: speelster in 

senioren 1 en trainster van de B1

Lievelingseten: Spaghetti 

bolognese

Aanval of verdediging: Verdediging

Zaal of veld: Zaal

Favoriete winkel: Costes

Vakantieland: Oostenrijk & Spanje

Tv-programma: Expeditie Robinson

Studie/beroep: Biologie

Aantal jaren lid: 13

Ik geef de bal door aan: Judith de 

Wildt



Jarigen 
02-03 Lara Dinnissen 

06-03 Daniek Dinnissen 

08-03 Manon Hermans 

10-03 Ilonka Kuijpers

10-03 Ilse Gosselink

18-03 Fenne de Leeuw

19-03 Gertie Coppes 

25-03 Meike de Vree

28-03 Manja Postma

31-03 Céline Raaijman

31-03 Mila de Vaan

Jarigen

07-04 Els Eissen

12-04 Sarah van den Berg

17-04 Sanne Theunissen

28-04 Anne Eissen

28-04 Senna Burgers
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