SASV

NIEUWSBRIEF
WWW.SASV.nl

SINTERKLAASFEEST
VRIJDAG 22 NOVEMBER
ZAAL ALPHA
AANVANG: 19.45 (KWART VOOR ACHT)
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VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019
“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…
Nog even en Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten brengen ons een bezoekje in zaal
Alpha aan de Loet in Schagen. Het koor de Klankentappers uit Sint Maartensbrug
zal het feest van een muzikaal tintje voorzien. De voorzitter schrijft het laatste
nieuws betreffende de bus en de Soos. Verder in deze nieuwsbrief berichten van
de diverse afdelingen. Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. Daarom wens ik
iedereen hele prettige feestdagen en we gaan van het jaar 2020 een geweldig
jaar maken.
Namens de redactie,
Marja Huijberts

Van de bestuurstafel…
De dagen worden al weer een stuk korter en de temperatuur daalt. Dat betekent
dat we weer richting de feestdagen gaan. Voor de kinderen eerst nog Sint
Maarten. Daarna het feest van Sinterklaas.
Sint, met waarschijnlijk weer heel veel Zwarte Pieten, brengt ons een bezoek op
vrijdag 22 November.
Vorig jaar voor het eerst in Alpha. Geweldige locatie voor het feest van
Sinterklaas. Natuurlijk ook wat verbeterpunten. Dat gaan jullie allemaal mee
maken als jullie met zijn allen het Sinterklaasfeest komen vieren in Alpha.
Door het grote succes van het optreden van de Klankentappers tijdens ons
Sinterklaasfeest, hebben we ook voor dit jaar de Klankentappers weer gevraagd.
Gelukkig beleven de leden van het koor net zoveel lol als wij aan het optreden en
komen ze weer een spectaculair optreden geven.
Wij zijn er klaar voor! Dus tot 22 november.
In verband met het Sinterklaasfeest is de SOOS op 22 november
gesloten.
Iedereen die betrokken is bij de SOOS is van harte welkom bij het
Sinterkaasfeest in Alpha.
De bus
Goed nieuws over onze nieuwe bus. Zoals het er nu naar uitziet rijden we in
december in onze nieuwe bus. Het duurt nu niet zolang meer!!
De SOOS
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Vanuit het bestuur willen we laten weten, dat we enorm blij zijn dat Fred v.d.
Berg de coördinatie van de SOOS op zich heeft genomen. Op Facebook zie ik
regelmatig foto’s langs komen van leuke activiteiten. De deelnemers komen ook
met positieve verhalen bij mij.
De huisvesting is wel een probleem nu de Blokhut stopt. We zijn met
verschillende partijen in gesprek om te kijken waar we de SOOS kunnen onder
brengen. We gaan er alles aan doen om de SOOS op vrijdagavond een plek te
geven waar jullie je thuis voelen.
Dankwoord
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 2020.
Jacco Stam (voorzitter)

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.

De SOOS
Activiteitenrooster SOOS 2019
08
15
22
29
06
13

november: Competitie darten, kaarten, sjoelen (Brandweerkazerne)
november: Karaoke (Brandweerkazerne)
november: Sinterklaasfeest (zaal Alpha)
november: Dobbelen, speculaaspoppen versieren (Blokhut)
december: Darten, kaarten, racen (Brandweerkazerne)
december: Competitie darten, kaarten, kerstkaarten & kerststukjes maken
(Blokhut)
20 december: Kerstborrel met hapjes (brandweerkazerne)
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Paardrijden
Dressuurwedstrijd:
Op dinsdagavond 12 november wordt er een dressuurwedstrijd gehouden in
paardensportcentrum Belckmeer in Stroet.
De wedstrijd start om 19.00 uur tot 21.00 uur. Daarna volgt de prijsuitreiking.
Ben Vreeburg zal samen met Nancy Glas de jurering op zich nemen.
Ook dit keer wordt gestreden om de Siem Huijberts Bokaal. Dit is een prijs die
gaat naar de deelnemer die de meeste vooruitgang heeft geboekt in het laatste
half jaar.
Iedereen is welkom om de deelnemers aan te moedigen.

Geen paardrijden:
In verband met de feestdagen is er geen paardrijles op:
Dinsdag 24 december en dinsdag 31 december 2019

Zwemmen
Hier zijn weer de druppels uit het zwembad. Een nieuwe periode begint weer.
De klok is achteruit gezet, de R zit in de maand en het wordt kouder.
Tijd voor stamppot, erwtensoep, bruine bonen of een patatje mayo of een
hamburger….zeg het maar. Speculaas, marsepein en de pepernoten liggen allang
weer in de winkel en dat is ook heel lekker.
Over pepernoten gesproken….het is zo weer Sinterklaas en dat gaan we vieren.
Ik hoop dat iedereen dat met ons mee wil vieren. Jullie zijn welkom.
In het zwembad gaat het allemaal heel plezierig, al zeg ik het zelf.
Geregeld zien we nieuwe deelnemers binnen komen die graag bij ons het
zwemmen willen leren, of van het water willen genieten of watervrij willen
worden.
Ook bij onze vrijwilligers en stagiaires zien we nieuwe gezichten. De
Maatschappelijke Stage van het Regius college is daar o.a. onderdeel van en
daar zijn wij dankbaar voor.
In het bad bij Ria Stam en Trudy van Laar zien we grote vorderingen. Daarom
kunnen we eerdaags weer een aantal diploma’s uitdelen. Wij zijn blij dat dit bij
ons mogelijk is.
Ook waren we verrast door een moeder van één van onze deelnemers. Zij heeft
zich aangemeld als vrijwilliger. Zij heeft heel lang geleden wedstrijd gezwommen
bij Aquarius in Schagen.
Geen zwemmen:
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Zaterdag 21 december 2019
Zaterdag 28 december 2019
Familiezwemmen 2020:
4 Januari 2020 (Nieuwsjaarsduik)
7 maart 2020
5 september 2020
1 december 2020
Ook zijn wij actief op Facebook. Via onze website: www.sasv.nl zijn alle
gegevens te lezen over de SOOS, paardrijden en zwemmen betreffende tijden en
programma’s.
Iedereen bedankt die interesse heeft getoond hoe het met Bets haar knie ging.
Het gaat goed. Ze is dik tevreden.
Zelf moet ik tijdens een dag opname een kijkoperatie voor mijn liesbreuk
ondergaan: een “oude mannetjeskwaal”.
De volgende nieuwsbrief die uitkomt is voor de Carnaval. Als jullie wat willen
schrijven, dan kan dat. Ik moet elke keer weer diep spitten om wat druppels op
papier te krijgen.
Dit waren weer mijn druppels.
Aize Plantinga

Van Sportservice
G-voetbal-Schagen United

Al sinds 2007 biedt Schagen United veldvoetbal voor G-sporters aan. De Schagen
United richt zich bij aanvang op kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 28 jaar
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, maar natuurlijk ook kinderen die vanwege een andere beperking niet in een regulier voetbalteam kunnen meedraaien maar wel in staat zijn om in teamverband te trainen en lekker
willen voetballen zijn van harte welkom.
Uiteraard staat spelplezier en samen lekker sporten voorop. Iedereen moet de
kans krijgen om te sporten want sport is leuk, gezond, geeft zelfvertrouwen en
maakt vrienden! In eerste instantie zal Schagen United proberen door middel van
6

trainingen de groep plezier bij te brengen in het (samen) voetballen. Daarnaast
wordt de kinderen de basisbeginselen van het voetbal bijgebracht zodat er oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden tegen andere teams. De groep staat onder begeleiding van een kundige vaste groep trainers/vrijwilligers die betrokken
zijn bij deze doelgroep en die met veel plezier en enthousiasme de kinderen de
basisbeginselen van het voetbal bij willen brengen.
De trainingen zijn op: Sportpark Nes Noord , Leng 20, Schagen
Aanbod
Sportkleding en sportschoenen (voetbalschoenen aanbevolen)
G-voetbal vanaf 16 jaar
Datum

Tijd

29 okt

19:00 tot 20:00 uur

5 nov

19:00 tot 20:00 uur

12 nov

19:00 tot 20:00 uur

19 nov

19:00 tot 20:00 uur

G-voetbal 6-16 jaar
Datum

Tijd

2 nov

10:30 tot 11:30 uur

9 nov

10:30 tot 11:30 uur

16 nov

10:30 tot 11:30 uur

23 nov

10:30 tot 11:30 uur
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