
Nieuws van het bestuur: 

 

Nominatie vrijwilliger van het jaar 

Zo’n 2 jaar geleden heeft een hele groep jongeren van ONDO, onder 

aanvoering van Niels en Dennis Witte, een Vrienden-van-ONDO toernooi 

bedacht en georganiseerd. Het is een enorm succes geworden, waar heel 

ONDO trots op is!! 

Deze groep jongeren is een enorme dragende kracht binnen ONDO 

geworden. Wij zijn als bestuur erg blij en trots dat deze groep laat zien wat het 

betekend om een vereniging te zijn: de bindende factor om mét z’n allen iets 

te ondernemen vóór z’n allen, oprechte vrienden van ONDO - ONDO is 

duidelijk jullie vereniging!! 

Juist om deze groep de waardering te geven die ze verdient, heeft het 

bestuur Niels en Dennis opgeven voor de nominatie Vrijwilliger van het jaar 

binnen de gemeente Middelburg, waarbij Niels en Dennis representatief zijn 

voor de hele groep jongeren bij ONDO. Onze hartelijke dank en enorm 

waardering!!!  

 

Vervanging ketel/boiler installatie 

Zoals al lange tijd bekend is de ketel/boiler installatie voor onze 

accommodatie toe aan vervanging. De huidige installatie dateert uit de 

periode van nieuwbouw begin jaren ’90! De installatie is uitgelegd op een 

vereniging van zo’n 12-14 teams en momenteel hebben we 18 teams. Verder 

is de installatie geschikt voor douchen en verwarming van het pand. 

Met dank aan de firma Mesu heeft een groep van ONDO “deskundigen” 

inmiddels een gesprek gevoerd met de installateur Walhout. Helaas zijn onze 

sponsors niet in staat of niet in de gelegenheid om een dergelijke klus op zich 

te nemen.  

Naar verwachting zal de installateur de installatie in de periode januari-

februari gaan vervangen, zodat we bij de start van het veldseizoen (half 

maart) gebruik kunnen maken van een geheel vernieuwde douche 

voorziening, een nieuwe combiketel voor verwarming van het gebouw en  

een warm water leiding naar de keuken. De knoppen in de douche zullen 

worden vervangen door sensoren en de douchekoppen worden vervangen. 

Om beter om te kunnen gaan met legionella preventie wordt een nieuwe 



circulatieleiding voor de douches gelegd boven het plafond, zodat we deze 

makkelijk leeg kunnen laten lopen in bv de zomerperiode. 

 

Schilder werkzaamheden  

In de afgelopen periode waar alle sporters weer de zaal in zijn gegaan, heeft 

Wim Walraven de hele accommodatie nagekeken en waar nodig van een 

nieuw likje verf voorzien. Bij de onlangs gehouden ONDO-loop was het 

resultaat goed te zien (en nog te ruiken..). We kunnen er wat betreft schilder 

werk weer even tegen. Wim, hartstikke bedankt!! 

 

Opening De Sprong 

Terwijl we al vanaf begin november van de nieuwe sporthal De Sprong 

gebruik maken, is de aannemer in opdracht van de gemeente Middelburg 

druk bezig geweest met het afronden van alle bouwactiviteiten. Inmiddels 

kunnen we ook gebruik maken van hal 1 en is de nieuwe kantine grotendeels 

ingericht. Het resultaat mag er zijn! Het bestuur wil bij deze de gemeente 

complimenteren en bedanken voor de mooie accommodatie. De officiële 

opening volgt op vrijdag 25 januari waar ook ONDO (kort) aan zal 

deelnemen. Dit houdt in dat ONDO voor het eerst met al haar sportende 

leden van een en hetzelfde zaalcomplex gebruik zal gaan maken. 

 

ONDO loop 

Afgelopen vrijdag 4 januari was er weer de ONDO-loop, met een 

mogelijkheid na afloop om elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen. In 

vergelijking met de vorige editie waren er dit jaar zo’n 30 mensen meer die 

mee liepen, in totaal ruim 90!! Mede dank aan Wim van Sparrentak en 

Dynamica voor de tijdwaarneming. De familie van Woensel regelde de 

catering met onder andere erwtensoep en na afloop was er nog een 

verloting met leuke prijzen. Overigens was Wim voor de 7e keer de winnaar bij 

de wedstrijdloop; overige uitslagen staan vermeld op www.atletiekzeeland.nl. 

Een uitstekende start van het nieuwe jaar! 
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