Seo an dara eagrán den nuachtlitir ina ndéanfar cur síos ar ghnóthaí reatha sa gcumann
chomh maith le scéalta suimiúla a bhaineann leis an gclub. Tá súil againn an nuachtlitir
seo a fhoilsiú go rialta agus é a chur ar fáil daoibhse, pobal an Chumainn Peile. Ba bhreá
linn cloisteáil uaibh, bígí i dteagmháil linn ag nuachtlitir@naomhanna.ie
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Fáilte ar ais!

Ar ais ar an

Chuir muid fáilte ar ais roimh pháistí fé 18 chuig traenáil an tseachtain seo caite
agus bhí sé iontach an méid gasúir a fheiceáil ar Pháirc an Mháimín. Bhí slua mór
ann agus gach duine ríméadach na páistí a fheiceáil ar ais ag spraoi lena gcairde.
Tá sé i bhfad ó chuala muid an méid sin gáire agus scréachaíl ar an bpáirc.
Cuirimid fáilte speisialta roimh thuismitheoirí agus páistí atá ag traenáil sa chlub
bpáirc!
don chéad uair. Aon duine nach raibh an deis acu teacht an tseachtain seo caite,
tá tuilleadh eolais le fáil ar an amchlár thíos agus ag naomhanna.ie. Is féidir
ballraíocht a cheannacht ansin chomh maith le ticéid 50/50 agus stair an
chumainn a léamh.
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Cathaoirleach
ar Lár
Is oth linn gur bhásaigh
Mattie Mac Donncha, an
chéad chathaoirleach a bhí
ar an gCumann. Bhí sé ina
Phríomhoide i SN Leitir Móir
idir 1956 & 1967. Mar
Chaptaen ar fhoireann sinsir
an Dúin Bhig bhuaigh sé
Craobh Peile an Chláir i
1955. Ba mhaith linn
comhbhrón a dhéanamh
lena chlann & a chairde go
léir. Ar dheis Dé go raibh a
anam uasal.

Clocha Fiáin, Wild Rocks
Thosaigh Clocha Fiáin, Wild Rocks i mí Dheireadh Fómhair 2020. Glac páirt sa
spraoi trí dhaoine eile a mhealladh chun clocha a phéinteáil agus focla
dearfacha nó iomhá ghreannmhar a úsáid. Ansin iad a leagan in áit éigin
timpeall Cheantar na nOileán, ionas go mbeidh daoine eile in ann iad a fháil
agus taithneamh a bhaint astu nó iad a chur i bhfolach arís! Nuair a fhaigheann
tú cloch, tóg pictiúr agus roinn é ar an leathanach Facebook Clocha Fiáin, Wild
Rocks. Is fútsa é/iad a choinnéail nó a chur i bhfolach arís.
Tá chuile dhuine in ann páirt a ghlacadh! Fáilte roimh ealaínteoirí de chuile aois
agus leibhéal. Ba cheart go mbeadh dearadh na gcloch dearfach agus ag
tabhairt dóchas agus meangadh gáire don duine a fhaigheann é. Moltar gach
cloch a shéalú mar gheall ar an aimsir.
Scríobh Clocha Fiáin, Wild Rocks ar chúl do chloch le do thoil agus sínigh iad más
mian leat. Bíodh meas agat ar ár dtránna glana deasa, cosáin nádúrtha agus
oidhreacht. Ná foghail in aon talamh príobháideach marcáilte.
Ar deireadh, bain sult as agus taispeáin grá dár gceantar fiáin! Bí ag faire amach
do na clocha CPNA agus clibeáil an cumann chomh maith le na clocha fiáine ar
na meáin shóisialta.

Ár mbaill ag caint - Edel de Paor, Leas Rúnaí & Rúnaí Pheil na mBan
Thosaigh mé ag imirt leis an gCumann i 1996. Tar éis roinnt blianta ag imirt, chuir
mé suim i gcúrsaí cóitseála agus thosaigh mé ag cóitseáil foirne faoi aois. Tá mé fós
i mbun imeartha agus traenála agus i mbliana tá mé ag breathnú amach d’fhoirne
faoi 14 agus mionúir na gcailíní sa gCumann. Chuir mé spéis freisin i reáchtáil an
Chumainn agus an obair a bhíonn ar siúl taobh amuigh den pháirc. Tá mé ar Choiste
an Chumainn le roinnt mhaith blianta anois. Is mise Rúnaí Pheil na mBan an
Chumainn. Tacaím leis na bainisteoirí ar fad trí pháipéarachas a dhéanamh thar
ceann a Chumainn agus cabhrú leo eolas a fháil maidir le cluichí, cúrsaí
cóitseála/oideachais, gortuithe, teagmhálacha i gcumainn eile. Oibríonn muid ar an
gCoiste chun airgead a bhailiú don Chumann, forbairt a dhéanamh ar áiseanna agus
cúrsaí an Chumainn a fheabhsú agus a chur chun cinn. Is iontach an onóir geansaí an
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freisin le roinnt blianta anuas. Chaith mé trí bliana mar Chisteoir agus tar éis sos bliana a thógáil tá mé mar Chláraitheoir
anois don dara bliain. Ar Bhord an Chontae, tá muid freagrach as cluichí agus comórtais a chur ar siúl do na cailíní agus na
áiseanna agus cúrsaí an Chumainn a fheabhsú agus a chur chun cinn. Is iontach
mná ar fad a imríonn peil i nGaillimh. Bíonn cluichí agus comórtais ar siúl don os cionn 5,000 ball sna 39 Cumann i nGaillimh
an onóir geansaí an chumainn a chaitheamh agus a bheith in ann cabhrú le fás
ó faoi 10 go dtí na foirne sinsir agus tá obair mhór i gceist le cinntiú go bhfuil chuile imreoir cláraithe agus go mbíonn cluichí
agus forbairt daoine óga sa gcumann
agus spraoi á bhfáil acu ar fad. Tá muid freagrach freisin as na foirne contae faoi aois agus Sinsir ó bhainisteoirí a cheapadh,
trealamh agus éadach a fháil dóibh, taisteal a chur ar fáil do chluichí agus iad a bheathú.
Tá ról nua agam i mbliana ar an mBord freisin mar Oifigeach Idirchaidrimh d’fhoireann Sinsir na Gaillimhe. Tá an fhoireann
seo ar ais ag traenáil le cúpla seachtain anois agus tá mé ag súil go mór leis an mbliain atá romhainn. Sa ról seo beidh mise
freagrach as déileáil le haon fhadhb a d’fhéadfadh a bheith ag imreoir agus tacú leis an mBainisteoir trí thaisteal, bia, trealamh,
éadaí, páipéarachas etc, a eagrú don fhoireann agus idirchaidreamh a dhéanamh le Páirc an Chrócaigh.
Is breá a bheith ar ais ar an bpáirc anois ag traenáil agus tá mé ag súil go mór leis an séasúr romhainn sa gCumann agus sa
gContae.

Spórtlann Naomh Anna

Beidh go leor ar siúl ag an Spórtlann do na gasúir agus níl ort ach i dteagmháil leo nó súil a choinneáil ar
na meáin shóisialta chun an t-eolas is deireannaí a fháil. Caith do shúil ar na himeachtaí agus ranganna
ar fad atá luaite ar an leathnach seo.
Teagmháil: sportlannbooking@gmail.com
www.sportlannbooking.com 091 551673 nó 087 426 5314

Logainmneacha Cheantar na nOileáin
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Faigh na logainmneacha thíos i bhfolach sa bhosca.

BEALADAINGIN
CALADHGHOLAIM

Lean muid ar na meáin shóisialta nó bíonn go
leor eolais ar fáil ar an suíomh
www.naomhanna.ie
Tá muid ar:

Grianghraf na Míosa / Scéalta Suimiúla
Má chastar aon radharc deas ort nó aon deis chun grianghraf
a thógáil a thaitneodh le pobal léitheoireachta na
nuachtlitreach, seol chugainn iad ag
nuachtlitir@naomhanna.ie - Ar an gcaoi chéanna má
ritheann aon smaointe libh maidir le colúin nó scéalta
suimiúla ba bhreá linn cloisteáil uaibh. Bígí i dteagmháil linn.

