SASV

NIEUWSBRIEF

WWW.SASV.nl

SINTERKLAASFEEST
VRIJDAG 30 NOVEMBER
ZAAL ALPHA
AANVANG: 19.45 (KWART VOOR ACHT)
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VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018
“ALPHA”
PROGRAMMA:
19.45 uur: Opening zaal.
Bij de ingang wordt aan iedereen een bijdrage
gevraagd van € 2,--. Deze kleine bijdrage is voor het
bekostigen van de traditionele chocolademelk, speculaas en
pepernoten.
20.00 uur: Sinterklaas arriveert.
20.15 uur: Optreden “De Klankentappers”.
21.00 uur: Toespraakje Sinterklaas
21.30 uur: 2e Optreden “De Klankentappers”.
22.00 uur: Sinterklaas vertelt het verhaal van de cadeautjes.
De cadeautjes worden aan het einde van de avond uitgedeeld bij het verlaten
van de zaal.

KOMT ALLEN!!!
Dit mag je niet missen!
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Van de redactie…
Het Sinterklaasfeest staat voor de deur. Dit jaar wordt het feest op vrijdag 30
november gehouden in zaal Alpha op de Loet in Schagen. Ook deze keer zal het
koor de Klankentappers uit Sint Maartensbrug zorgen voor de muzikale noot.
Vanwege het Sinterklaasfeest van de SASV is er vrijdag 30 november geen Soos.
Er valt weer wat te lezen over de verschillende afdelingen. Dit is de laatste
nieuwsbrief van 2018. Daarom wil ik iedereen heel gezellige feestdagen wensen
en een geweldig nieuwjaar.
De redactie,
Marja Huijberts

Vervoer naar Sinterklaasfeest
Wil je gebruik maken van de SASV bus naar het Sinterklaasfeest?
Dat kan geregeld worden!: Even een mail naar: info@sasv.nl t.a.v.
Fred v.d. Berg. Kosten: € 2,-- per persoon.

Van het bestuur
De dagen worden al weer een stuk korter en de temperatuur daalt. Dat betekent
dat we weer richting de feestdagen gaan. Voor ons tijd om te overleggen met
Sinterklaas.
Op de eerste pagina hebben jullie kunnen lezen dat we het Sinterklaasfeest op
30 november in Alpha vieren.
We gaan ervan uit dat het net zo’n groot succes wordt als de laatste jaren in
Igesz. We hebben ons best gedaan om iedereen richting Alpha te krijgen.
Sinterklaas en zijn zwarte pieten hebben zin in een feest en ook zij weten Alpha
te vinden.
De Klanktappers zijn op onze uitnodiging ingegaan en komen met een grote
afvaardiging naar Schagen. We hebben het adres van Alpha naar ze gestuurd en
de TomTom wijst ze de weg, volgens Siem.
Nu alleen nog de grootste en belangrijkste groep uitnodigen en dat zijn jullie.
Alleen jullie kunnen er echt een feest van maken. Wij hopen dan ook dat jullie
allemaal komen. Dan barst het feest pas echt los.
De SOOS is in verband met het Sinterklaasfeest op 30 november gesloten.
Iedereen die betrokken is bij de SOOS is van harte welkom in Alpha.
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018.
Een mooie gelegenheid om even stil te staan bij alle activiteiten. Wat hebben we
een mooi en sportief jaar achter de rug.
• Heel veel oefenen voor de wedstrijden bij paardrijden. De wedstrijden bij
het paardrijden waren weer ontzettend leuk en spannend.
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•

Bij het zwemmen: Kinderen die diploma’s hebben gehaald en ouderen die
aan hun conditie werken in het diepe of gymmen in het ondiepe.
• Bij de SOOS een dartcompetitie en andere spellen en activiteiten.
Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik alle vrijwilligers, sponsoren,
stagiaires en iedereen die ik vergeet te noemen bedank voor hun inzet. Ook jullie
allemaal bedankt voor jullie deelname.
Namens het bestuur prettige feestdagen en gezond 2019
Jacco Stam (voorzitter)

Berichten van de penningmeester
Het jaar 2018 is bijna voorbij. Als we naar de centjes kijken, dan kunnen we wel
zeggen dat we 2018 goed zullen afsluiten. We hebben gelukkig geen grote
tegenvallers gehad. De subsidies van de gemeente Schagen en Langedijk zijn
weer keurig binnengekomen. We hopen dat dat in 2019 ook weer gaat lukken.
We hebben daarom binnen het bestuur besloten dat we de contributies in 2019
niet verhogen.
In 2018 hebben we geen grote uitgaven hoeven doen voor de aanschaf van
materialen. In onze sponsor-pot zit nog een flink bedrag. Als er voor de
activiteiten nog dingen nodig zijn, dan kunnen we die zo uit de pot betalen.
Ook voor de speciale evenementen is geld aanwezig. Het Carnavalsfeest, de
kermis en het Sinterklaasfeest zullen ook volgend jaar gewoon doorgaan.
We kunnen daarom het jaar 2019 met vertrouwen tegemoet zien.
De penningmeester,
Fred Gorter

VOMAR klant is koning-kaarten (KIK).
In een tijd dat sportclubs het niet gemakkelijk hebben, zijn financiële extraatjes
natuurlijk meer dan welkom. Daarom is er de Klant-is-Koningkaart van de
Vomar. Met deze kaart kunnen klanten van de Vomar onze clubkas spekken.
Klanten hoeven er niets extra’s voor te doen. Iedereen die zijn boodschappen bij
de Vomar doet en zo’n Klant-is-Koningkaart heeft, kan deze kaart laten koppelen
aan een sportvereniging. Het liefst natuurlijk te koppelen aan de Stichting
Aangepaste Sport en Vrijetijdsbesteding. Over het totaal bestede bedrag aan
boodschappen ontvangen wij dan 0,5 % aan extra sponsorgeld. Uiteraard is dit
van harte welkom.
In het verleden hebben al veel mensen hun kaart aan de S.A.S.V. gekoppeld.
Toch hebben wij gemerkt dat de uitkering van de Vomar ieder jaar wat
terugloopt. Dit kan zijn ontstaan doordat de klant niet meer bij de Vomar zijn
boodschappen doet, of de klant heeft inmiddels een nieuwe KIK-kaart gekregen.
Deze kaart is dan niet automatisch aan ons gekoppeld.
Wij vragen daarom, ook als de kaart al aan ons is gekoppeld, om de
kaartgegevens (nogmaals) aan ons door te geven. U kunt hiervoor het
onderstaande formuliertje gebruiken en dat inleveren bij één van onze
bestuursleden.
4

Naam :

Telefoon:

Adres :

E-mailadres :

Woonplaats :

Kaartnummer :

Even voorstellen….Ellen Schouten:

Mijn naam is Ellen Schouten en ik werk bij Team Sportservice Schagen. Dat doe
ik al meer dan 25 jaar. Ik heb meerdere functies vervuld en daardoor blijft het
leuk.
Nu ben ik regioconsulent aangepast sporten in de Kop van Noord-Holland. Ik
probeer mensen met een beperking te stimuleren om meer te gaan bewegen en
de activiteiten waar je met een beperking aan kunt deelnemen (het
beweegaanbod) te adviseren en ondersteunen. Dat klinkt heel simpel maar daar
komt best veel bij kijken.
Er zijn veel soorten beperkingen. Zichtbare en onzichtbare, lichamelijke en
verstandelijke of beiden. Ook mensen met een chronische ziekte horen daarbij.
Wat ik het leukste vind aan mijn werk is als ik mensen een persoonlijk
beweegadvies geef en het lukt om iemand door te verwijzen naar een leuke
beweegactiviteit die bij iemands wensen en mogelijkheden past.
Naast mijn werk ben ik de vriendin van Max, moeder van twee dochters Sarah &
Lieke en baasje van hond Soof.
Mijn hobby’s zijn: tennissen, wandelen, skeeleren, met ons gezin op pad, films
kijken en lezen.
Voor informatie over aangepast sporten kun je contact met mij opnemen.
Team Sportservice Schagen, telefoon: (0224) 21 47 74, e-mail:
eschouten@teamsportservice.nl of kom eens langs in ons kantoor aan de
voorzijde van de Spartahal, Zuiderweg 2 in Schagen.
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Van Sportservice….
Gratis schaatsen voor mensen met een beperking en een maatje

Zaterdag 15 en 22 december 2018 organiseert Team Sportservice Schagen in
samenwerking met Schagen On Ice, van 9.00 tot 10.00 uur het
maatjesschaatsen voor mensen met een beperking én een maatje. Je kunt
kosteloos schaatsen lenen en schaatsen. Een maatje kan bijvoorbeeld een
familielid, begeleider, vriend of vriendin zijn. Aanmelden kan bij Ellen Schouten
van Team Sportservice Schagen, telefoon: (0224) 214 774 of via de website:
jouw.teamsportservice.nl/schagen.

RaBo Clubkas Campagne
De Rabo Clubkas Campagne heeft voor
onze stichting € 327,46 opgeleverd.
Donderdag 14 juni werden de cheques
in de Muziektuin van Schagen
uitgereikt aan de stichtingen en
verenigingen die zich voor de actie
hadden opgegeven.
Iedereen die op ons heeft
gestemd: Hartelijk bedankt!

6

Kermis 18 juni
18 juni was er weer kermis voor mensen met een beperking in samenwerking
met de kermisexploitanten en de SASV.
Men verzamelde zich voor de bots wagens en rond 18:30 uur gingen we van
start.
De deelnemers konden in diverse attracties. Het was weer een heel kon
spektakel.
Aan het einde van de rondgang over de kermis kreeg iedereen een oliebol of een
ijsje. Tot slot werd de avond afgesloten met een groot feest in Alpha.

PAARDRIJDEN
Dressuurwedstrijd 2 november 2018
Vrijdag 2 november vond de tweede dressuurwedstrijd van het jaar plaats bij
Paardensportcentrum Belckmeer in Stroet. De bak was netjes gesleept en de
deelnemer zagen er keurig uit.
Er deden 10 deelnemers mee. Ondanks de zenuwen werden er goede prestaties
neergezet. Dit keer werd er weer gejureerd door Ben Vreeburg. Hij constateerde
dat er hier en daar gewerkt kan worden aan de concentratie tijdens het rijden.
Altijd fijn om naast complimenten ook verbeterpunten te horen. Nancy Glas
assisteerde de jury en had de taak als schrijfster op zich genomen. Ilse en
Pastoor en Jessica Tuyn lazen de proeven voor. Falco de Nijs en Danièlle
Huijberts begeleidden de deelnemers tijdens de proeven. De begeleiding bij het
opstappen en losrijden werd verzorgd door Chantal Schilder, Nico Does en Siem
Huijberts.
De eerste prijs werd gewonnen door Tessa Vos. Zij reed zonder touwtje een
nette proef. Muus Beets won de wisselbeker. Hij kreeg deze prijs voor zijn inzet
en vrolijkheid tijdens de lessen. In het begin was dit erg wennen, maar hij heeft
grote sprongen gemaakt en hij rijdt nu super. Het was een gezellige avond, die
mede door de vele vrijwilligers mogelijk was.
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Uitslagen
Naam
1. Tessa Vos
2. Klaas Koopman
3. Sandra Rummers
4. Stephanie de Wit
5. Benthe Smit
6. Sjoerd Roersma
7. Denise Paardekoper
8. Nick Zandstra
9. Muus Beets
10. Gerard de Jong

Punten
136
punten
133.5 punten
133
punten
131.5 punten
130.5 punten
130
punten
127
punten
126.5 punten
125
punten
117.5 punten

ZWEMMEN
Bij deze wederom weer wat druppels uit het zwembad. Na de zomer, die
Toch bijzonder mooi en warm was, gaan we via de herfst weer naar de
Winter. De de wintertijd is ingegaan en ik moet er nog even weer aan wennen.
Wat is er allemaal gebeurd: We hebben wederom een aantal diploma’s mogen
Uit reiken. Ik telde er minstens 6. Een hoop dingen kun je kopen, maar
voor een zwemdiploma moet heel veel geoefend worden. Dit gebeurt onder
leiding van Ria en Jacco, die met veel inzet hier voor gezorgd hebben.
Ook Trudy, die zich ook regelmatig heeft ingezet, had hier een aandeel in.
Degene die een diploma hebben gehaald komen uit Alkmaar, ’t Zand en
Wieringerwerf,
Onze leden komen uit alle windstreken, wat we erg fijn vinden.
Ook dit jaar bij het ingaan van het nieuwe schooljaar is er weer een stagemarkt,
in het Regius College geweest. Hier hebben we weer een visje uit gegooid voor
vrijwilligers bij het zwemmen, paardrijden, judo of de soos. Er was veel
belangstelling,
Voor het zwemmen hebben zich 4 jongens aangemeld. We gaan ze zien.
Ook Maaike Hoebe heeft zich bij ons aangesloten. Zij loopt stage namens het
CIOS.
Wij hopen dat ze het leuk gaan vinden en misschien in de toekomst hun beroep
ervan kunnen maken. We wensen ze veel succes.
Ook zijn we op zoek naar een zwemmaatje, die enkele van onze damesleden
zou willen begeleiden van/naar en uit het bad tot in de kleedkamer.
Ik weet het is een opgave, maar wij gunnen iedereen een fijn zwemuurtje.
Daar het bijzonder druk is bestaat er alleen een mogelijkheid om mee te
zwemmen bij het Familie zwemmen of, zoals altijd, in goed overleg.
Ook het komen jaar is er weer Familie zwemmen
Familiezwemmen 2019:
5 januari: Nieuwjaarsduik
6 april
6 juli
5 oktober
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In verband met de feestdagen zwemmen we 2 keer niet:
22 december en 29 december. Hopelijk heeft u hier begrip voor.
Ook de vrijwilligers willen de kerstboom optuigen, oliebollen bakken, vuurwerk
afsteken en dan weer fris het nieuwe jaar ingaan.
De zwemtijden veranderen niet meer. Dit blijft: Vanaf 11.15 uur tot 12.15
uur. Dit gaat goed. We moeten ook niet eerder het bad in willen, want dan zijn
de les zwemmertjes er nog met de ouders in de kleedkamers.
Het zwembad personeel heeft aangegeven om toezicht te houden tijdens ons
uurtje. Dank hiervoor.
Mochten er toch probleempjes zijn, kom gerust naar me toe dan lossen we
dit met elkaar op.
Alles in goed overleg: Bijvoorbeeld: de glijbaan. Deze gaat alleen open tijdens
het Familie zwemmen. Mocht het anders worden, dan gebeurt dit ook weer in
overleg! Er moet namelijk voldoende toezicht zijn
Dit waren dan weer heel wat druppels. Ik ga een handdoek ophalen om af te
drogen
Ik sta altijd open voor vragen en ideeën. Dus kom naar mij toe.
Aize.

SOOS
Rooster BLOKHUT 2018-2019
28
9
16
23
30
14
21
11
25
8
22
8
12
19
10
?
7
15

Oktober
November
November
November
November
December
December
Januari
Januari
Februari
Februari
Maart
April
April
Mei
Mei
Juni
Juni

HALLOWEEN
BOWLEN
DARTEN
BINGO
Geen Soos i.v.m. Sinterklaasfeest in Alpha
DARTEN
KERST
DARTEN
KWIS
DARTEN
SOEP DAG
DARTEN
DARTEN
BINGO
DARTEN
UITJE
FINALE DARTEN
UIT ETEN (laatste)

9

