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                               www.sasv.nl NIEUWSBRIEF 

     K E R M I S 
        Maandag 24 juni 

            Alpha Schagen 

      Aanvang: 18.30 (half zeven) 
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MAANDAGAVOND 24 JUNI 

 

Binnenkort is het weer Schager kermis. Dat betekent voor de deelnemers/leden 

van de SASV, mensen met een beperking en moeilijk lerende een avondje 

kermis. De kermisexploitanten, Alpha Schagen en de SASV hebben de handen 

ineen geslagen om een gezellige kermisavond te organiseren. 

 

HET PROGRAMMA 

 

Vanaf 18.30 uur ontvangst bij   

      Alpha Schagen 

 

  Vertrek 19.00 uur ronde over de Kermis 

Aanvang Kermisbal tussen  20.00 en 20.30 uur in 

        Alpha Schagen 

 

 

 

Namens de kermisexploitanten, Alpha Schagen en de medewerkers van de SASV 

wensen we iedereen een plezierige kermisavond toe. 
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Van de redactie…  
Dit is de laatst nieuwsbrief voor de zomervakantie. De kermis is weer in 

aantocht, waarvoor iedereen is uitgenodigd, maar let op….dit jaar starten we 

vanaf Alpha! 

De voorzitter heeft geweldig nieuws! Lees meer hierover verder in deze 

nieuwsbrief. De cabrio dag is achter de rug….en wat hebben we het die dag weer 

getroffen met het weer. Eind juni zijn er weer de zeildagen. Wie mee wil kan zich 

opgeven bij sportservice. Verder nog een verslagje van de gezellige BBQ voor de 

vrijwilligers en nieuws van de verschillende afdelingen. Heel veel leesplezier en 

alvast een hele prettige vakantie! 

 

Namens de redactie, 

Marja Huijberts 

 

                                      
 

Nieuws van de bestuurstafel… 
De Kermis staat voor de deur en is het dus weer tijd voor een nieuwsbrief. Ik 

mag een stukje namens het bestuur schrijven. Gelukkig hoef ik hier niet lang 

over nadenken, want we hebben leuk nieuws. 

 

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: de nieuwe bus is besteld!!  

We hebben voor de aanschaf van de bus verschillende keren om tafel gezeten.  

Ik zelf heb er niet heel veel verstand van, moet ik eerlijk bekennen. Gelukkig 

hebben we binnen het bestuur allemaal mensen die door hun werk of 

achtergrond precies weten waar ze over praten. 

De financiën zijn natuurlijk heel belangrijk, maar ook welke bus rijdt zuinig, 

garantie, aanpassingen moeten makkelijk uit te voeren zijn, hulp bij problemen 

en nog veel meer. 

Na heel veel wikken en wegen zijn we eruit gekomen. Fred van den Berg heeft, 

als coördinator vervoer, een bus met een ster besteld.  

Denk nou niet dat we volgende week met onze nieuwe bus gaan toeren. We 

hopen dat hij rond december geleverd wordt. Tot die tijd nog veel plezierige 

kilometers met onze huidige bus gewenst. 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-7aT419Ftipk/TXCy086n0kI/AAAAAAAAAVM/ycAX_tDCOOo/s1600/redactie.gif&imgrefurl=http://leerlingendewisseluitgeest.blogspot.com/2011_03_01_archive.html&usg=__lsRNvc75JGNvLOcqlGNB5TJlQZw=&h=464&w=800&sz=12&hl=nl&start=1&zoom=1&tbnid=mMX_sAhYwSSvCM:&tbnh=83&tbnw=143&ei=o6yrUdjgEaGs0QWzt4DADQ&prev=/search?q%3Dredactie%2Bplaatjes%26um%3D1%26sa%3DN%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/kermis/%26p%3D2/&ei=edhmVYvJNYGfUMSwgRg&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNEf53otT7PpcV_1Re5IRRrLIbydpg&ust=1432889843120680
http://www.animaatjes.nl/cliparts/kermis/clipart_kermis_animaatjes-70-104004/
http://www.animaatjes.nl/cliparts/kermis/clipart_kermis_animaatjes-53-104070/
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Kermis 

Ik schreef het al in de eerste zin van mijn tekst: KERMIS. 

Maandag 24 juni 2019 gaan we weer gezellig kermis vieren in Schagen. De 

laatste jaren is het een evenement geworden waar we trots op zijn.  Dit jaar mag 

de kermis dan voor een deel op een andere plek zijn, maar ik kan me niet 

voorstellen dat het daarom geen knalfeest zal worden. 

LET OP!!: We vertrekken dit jaar vanaf Alpha voor een rondje over de kermis.  

Na het draaien en zwieren op de kermis is er een feest in Alpha met live muziek. 

Daarnaast is er, terug van weggeweest, de loterij.  Iedereen krijgt bij aanvang 

van de kermis een lootje waarmee leuke prijzen te winnen zijn. De prijsuitreiking 

is in Alpha. Heb je een prijs?....maar ben je er niet? Helaas pindakaas. Dan gaat 

de prijs naar een ander….dus: Zorg dat je erbij bent!! 

 

De Cabrio dag. 

Wat een feest en blije gezichten zag ik tijdens de Cabrio dag dit jaar.  

Wat waren er veel (nee, hééééél veel) cabrio’s en zelfs een grote bus om mee 

rond te toeren. Mooi weer, lekker eten en nog meer eten. Het was één en al 

genieten. 

Namens iedereen die mee is geweest, wil ik de Heeren van Scaghen, Aize, de 

cabriochauffeurs/eigenaren, motorrijders, catering, EHBO en iedereen die 

meegewerkt heeft ontzettend bedanken voor deze prachtige dag. We hebben 

alleen maar leuke verhalen gehoord. 

 

Vrijwilligersavond  

Zaterdag 1 juni hebben we met het bestuur een vrijwilligersavond georganiseerd. 

Wij vonden het tijd om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de 

SASV. Daarnaast wilden we alle vrijwilligers van de verschillende afdelingen 

kennis met elkaar laten maken onder het genot van een hapje en een drankje. 

De opzet was prima gelukt. We hebben met elkaar een gezellige avond gehad.    

 

Tot slot wensen we jullie veel plezier met de activiteiten tot de zomervakantie en 

graag tot volgend seizoen. 

Natuurlijk ook allemaal een prettige vakantie. 

 

Groeten,  

Jacco Stam (voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie023.gif
http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie066.gif
http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/zonnebril9.gif
http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie066.gif
http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie023.gif
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BBQ avond vrijwilligers 1 juni 2019 

                  

Op zaterdagavond 1 juni was er een barbecue speciaal voor alle vrijwilligers van 

de SASV. Al jaren zetten vele vrijwilligers zich in voor de deelnemers van de 

SASV, hetzij als hulpkracht bij het paardrijden, zwemmen, judo of Soos of als 

chauffeur op de bus om alle deelnemers naar de activiteiten te brengen. 

 

Rond 17.00 uur was iedereen welkom op de boerderij “Mazzel had!” van Siem en 

Marja Huijberts aan de Lagedijkerweg in Schagen. 

Het was fantastisch weer. Om 18.00 uur hield voorzitter Jacco Stam een woordje 

en daarna werd de barbecue aangestoken. Iedereen kon genieten van een stukje 

vlees, diverse salades en een heerlijk drankje. 

 

Op deze manier wilde het bestuur alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 

inzet. 

Er kan terug gekeken worden op een zeer geslaagde en gezellige avond. 

 

  

 
Cabriodag 2 juni 2019  

Zondag 2 juni was het een uitgesproken mooie en warme dag voor de cabriodag. 

Met meer dan 100 cabrio’s en rond de 150 deelnemers ging de stoet op weg. 
Omdat er zoveel deelnemers waren reed er dit jaar een cabriobus mee. 

 
De route ging vanuit Schagen richting Groenveld, Stroet, Eenigenburg, St. 
Maarten en langs Valkkoog weer richting Schagen. In Schagen was er een 

tussenstop voor de lunch bij Mc. Donalds. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiilsnrnebiAhVSblAKHcSSDUkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/mve53/barbeque-plaatjes/&psig=AOvVaw0LRbxrNma_St0aqF1DmeAc&ust=1560507456968161
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Daarna werd de route hervat richting Haringhuizen, Moerbeek, Lutjewinkel, de 

Strook, Kolhorn, Barsingerhorn en terug naar Schagen.  
Rond de klok van 16:00 uur waren alle cabrio’s met hun chauffeurs en 

deelnemers weer terug. 
In Alpha stond er een heerlijk buffet klaar. Rond 18.45 uur werd deze 
fantastische dag afgesloten. 

 

 

Zeilen op het Amstelmeer  
 
Vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni 2019 vinden op het Amstelmeer de zeildagen 

plaats voor mensen met een beperking. De twintigste jubileumeditie van de 
zeildagen wordt wederom georganiseerd door Watersportvereniging Amstelmeer 

(WVA), de Marine Watersport Vereniging (MWV) en Team Sportservice Den 
Helder/Schagen. 
 

Iedereen, ongeacht leeftijd en beperking kan zich aanmelden voor de zeildagen. 
Er zal voorrang gegeven worden aan mensen die nog nooit hebben deelgenomen 

en er kunnen maximaal veertig deelnemers per dag zeilen.  
Met gewone (niet aangepaste) zeilboten, is het tijdens het zeilen op sommige 
momenten improviseren geblazen. Rolstoelgebruikers kunnen uit hun rolstoel in 

de zeilboot getild worden. 
Voor de zeildag vragen wij aan iedere deelnemer een bedrag van € 12,50. 

Deelnemers die vanwege hun beperking een begeleider nodig hebben, kunnen 
dat aangeven. Begeleiders dienen ook € 12,50 te betalen. 
 

Tussen 08:30 uur en 09:00 uur worden alle deelnemers verwacht in het 
clubgebouw van WV Amstelmeer, De Haukes 2 te Westerland (vlakbij 

Hippolytushoef). In het clubhuis zal voor iedereen een kopje koffie of thee 
klaarstaan. Bij aankomst in het clubgebouw dient het inschrijfgeld van €12,50 te 
worden voldaan (gepast betalen). Er is in het clubgebouw géén invalidentoilet 

aanwezig. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj50NLIn-biAhUBLVAKHb_EAz8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.plaatjespret.nl/leuke-boot-plaatjes.html&psig=AOvVaw3lz2D_f0xKZQaRPyjOmubC&ust=1560508001463138
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Na de ochtend gezeild te hebben, is er voor de liefhebbers een nasi maaltijd in 

het clubhuis van WV Amstelmeer. Na de nasimaaltijd, gaan we weer gezamenlijk 
het water op tot ongeveer 16:00 uur. Uiteraard is het na het ontschepen nog 

mogelijk om in de kantine na te praten. 
 
De organisatie verzoekt iedereen om warme kleding aan te trekken, daarnaast 

moeten de deelnemers regenkleding of zeilkleding en een pet meenemen. Wij 
adviseren ook om een tweede set kleding en zonnebrandcrème mee te nemen. 

Het dragen van een zwemvest, waar de organisatie voor zorgt, is verplicht. 
 
Wilt u graag meedoen aan één van de zeildagen? Geef u dan zo snel mogelijk op 

via: https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/ 
Deelname aan de zeildagen is geheel voor eigen risico. 

 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:  
Saskia Verijzer-Sleking van Team Sportservice Den Helder, tel. 0223-684726 

of stuur een mail naar SVerijzer@teamsportservice.nl 
 

Paardrijden  
Dressuurwedstrijd 7 juni 2019  

 
Na een paar keer oefenen op de dinsdagavonden was het zover; vrijdagavond 7 
juni werden de dressuurproeven gereden. De prijzen werden uitgestald en de 

jury kwam zich melden. Deze wedstrijd werd wederom gejureerd door Ben 
Vreeburg. Hij werd hierbij geassisteerd door Nancy Glas. Rob Koning had er weer 

voor gezorgd dat de bak er strak bij lag en de andere vrijwilligers zorgden ervoor 
dat het bij het inrijden en tijdens de proeven goed verliep. 
Er deden 12 deelnemers mee. Ondanks de zenuwen werden er goed prestaties 

neergezet. Dit werd ook door de jury nog eens benoemd tijdens de 
prijsuitreiking. 

De eerste prijs ging deze keer naar Sandra Rummers. Tessa Vos won de grote 
wisselbeker. Het was weer een gezellige avond waar zowel de deelnemers als de 

vrijwilligers van hebben genoten. 
 
Uitslagen: 

1. Sandra Rummers  135,5 pnt. 
2. Klaas Koopman   133    pnt. 

3. Nick Zandstra   132,5 pnt. 
4. Bente Smit   132    pnt. 
5.  Stephanie de Wit  130,5 pnt. 

6.  Denise Paardenkoper  130    pnt 
7.  Tessa Vos   129,5 pnt 

8.  Sjoerd Roersma  129    pnt 
9.  Muus Beets   128    pnt 
10. Maurice Maduro  125    pnt 

11. Robert Kisjes   123    pnt 
12. Gerard de Jong  121    pnt 

 

mailto:SVerijzer@teamsportservice.nl
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Zwemmen  

Hier dan weer een aantal druppels uit het zwembad. 

We hebben dit jaar geen carnavals krant gehad, dus er is weer van alles 

gebeurd. 

De zwemzaterdagen zijn goed bezet. De ene week wat meer dan de andere, 

maar door de inzet van jullie allen, zie ik iedereen genieten van ons uurtje. 

We hebben ook deze periode een aantal stagiaires gehad van het Regius college. 

Eigenlijk was ik wel een beetje trots: mijn kleinzoon Thomas was ook één van 

deze stagiaires. We hadden nu 4 generaties binnen onze club. 

Ook was Maaike de Nijs een stagiaire. Zij doet het CIOS en kwam bij ons om 

diverse opdrachten te doen: Ze heeft een vergadering bijgewoond, ze was bij de 

SOOS en is gezien bij de handbal. We zijn haar hier dankbaar voor en hopen dat 

ze mooie cijfers haalt en slaagt. 

 

Als ik dit schrijf hebben we weer een geweldige Cabrio tocht gehad in en om 

Schagen 

Voor het eerst reed er een cabrio bus mee. In totaal ongeveer 145 deelnemers 

en 100 cabrio’s. Geweldig! 

 

Familiezwemmen:   

6 juli 2019 

5 oktober 2019  

Ieder familielid van een deelnemer is welkom. 

 

Zomerstop: 

Ook deze zomer  willen we in overleg met onze vrijwilligers 2 zaterdagen 

Een zomer verlof inlassen:   

3 augustus en 10 augustus is er GEEN ZWEMMEN. 

Dit is ook bekend  bij het zwembad De Wiel. 

 

Winterstop: 

Het is nog wel vroeg, maar ook de volgende datums kun je in je agenda zetten.  

21 december en 28 december is er GEEN ZWEMMEN (Kerst en Nieuwjaar). 

 

Tevens maken wij jullie er op attent dat we op onze Facebookpagina en onze site 

al onze activiteiten, veranderingen en mededelingen bekend maken… dus kijk. 

 

Ook wil ik iedereen bedanken die Bets gesteund hebben met een belletje of  

informeerde hoe het is of was.  Het gaat goed met de nieuwe knie. Ze heeft nog 

wel fysiotherapie. We kijken al weer uit naar een mooie zomer en gaan dan weer  

fietsen en wandelen, zover het mogelijk is. Nogmaals dank namens Bets. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC0pm7oObiAhUIbFAKHYgBATQQjRx6BAgBEAU&url=https://jeugdclubsbudel.nl/2017/05/zwemmen-2017/&psig=AOvVaw2I_wqNKxggFWOEQbYJbLTF&ust=1560508173681148
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P.S. Laat u wat in het zwembad liggen? Ik wil het wel meenemen. Zorg daarom 

dat er overal een naam opstaat, dan krijgt u het terug . 

Mochten er toch nog probleempjes zijn mag je altijd bellen of mailen. 

De druppels drogen weer aardig op, dus ik stop ermee.  

 

 Aize Plantinga 

 

                                 

 

http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie007.gif
http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie092.gif
http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie007.gif
http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie092.gif
http://www.animatiemagazijn.nl/vakantie/?display=vakantie/vakantie007.gif

