NIEUWSBRIEF

Corona up date
Van de redactie…
Het nieuwe jaar is inmiddels 2 maanden oud. Helaas heeft het Coronavirus ons
nog steeds in de greep. Geen activiteiten en feestjes binnen de SASV. Het wordt
wel heel saai nu. We hopen dat nadat de meesten gevaccineerd zijn, het gewone
leven weer langzamerhand opgepakt kan worden. We houden jullie op de hoogte
via onze website: www.sasv.nl zo gauw er meer (positief) nieuws is.
Marja Huijberts (redactie)

Triest nieuws

In de maand februari hebben we twee trieste berichten ontvangen:

Op 4 februari is Lia Romeijnders overleden.
Zij was de moeder van Ingeborg.
Lia was binnen onze stichting een trouwe hulp bij het zwemmen en zeer
betrokken bij al onze activiteiten. Wij verliezen een waardevolle vrijwilliger
binnen onze stichting.
We gaan haar zeker missen.
Helaas kregen wij enkele weken na het overlijden van Lia het bericht dat
op 16 februari Ingeborg Romeijnders is overleden.
Ingeborg was een deelnemer van onze stichting. Zij zwom elke week en was
tijdens de feesten vaak op de dansvloer te vinden. Wij verliezen in haar een
vrolijke meid.
Wij wensen familie Romeijnders heel veel sterkte met dit dubbele verlies.

Van de bestuurstafel…
Allereerst willen wij, namens het bestuur, de familie Romeijnders heel veel
sterkte wensen met het verlies van Lia en Ingeborg Romeijnders. Wat een
verdriet in deze toch al moeilijke tijd.
Wat de activiteiten en feesten betreft: Wat een tegenvaller. Om maar eens een
kreet op te schrijven. Zo kan iedereen heel veel termen bedenken, nu er weer
steeds niet veel mogelijk is. Niet alleen gesloten, maar ook afgelast. Denk aan de
feestjes die we gemist hebben: Voor ons het grote feest van Sinterklaas en
Carnaval. Wat jammer dat, na de Kermis, deze feesten ook niet zijn doorgegaan.
Alle activiteiten zijn stopgezet. Hierover zullen de coördinatoren zelf meer
vertellen. Het mag eigenlijk niet, maar ik ga even namens iedereen zeggen, dat
wij dit niet leuk vinden. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die actief is bij de
SASV zegt: “Heerlijk even geen paardrijden, SOOS of zwemmen.”
We houden jullie op de hoogte als we weer kunnen en mogen starten. Houd
hiervoor de website en/ of facebook in de gaten.
In dit laatste nieuws wil ik aandacht vragen voor al onze vrijwilligers. Ze hebben
met z’n allen het mogelijk gemaakt, dat we daar waar het mogelijk was, hebben
kunnen genieten van alle activiteiten. We hopen dat we snel weer op jullie
kunnen rekenen, zodra we weer groen licht hebben om te starten. Voor nu
allemaal ontzettend bedankt voor het afgelopen jaar en we gaan er tegenaan zou
gauw het weer kan.
In het bijzonder wil ik de coördinatoren nog even noemen. Zij hebben allemaal
voor hun activiteit veel werk moeten verrichten, om ondanks de beperkingen,
een start te kunnen maken met Zwemmen en de SOOS. Helaas was dit, door de
verscherpte maatregelen, van korte duur. Het paardrijden ligt al een hele tijd stil
en kon, helaas door de regels, nog niet opgestart worden.
Aize, Fred en Siem bedankt voor de extra energie die jullie hebben gestoken in
jullie activiteiten.

We hopen jullie allemaal in een goede gezondheid snel weer te zien.
Met vriendelijke groeten,
Jacco Stam (voorzitter)

Zwemmen
Februari 2021:
Hierbij weer wat nieuwsdruppels.
Als ik dit zit te schrijven zijn de druppels bevroren en het zwembad
ligt er verlaten bij en een beetje ingesneeuwd aan de buitenkant.
Hopelijk gaat dit ook weer voorbij. Laten we dan maar iets met de sneeuw
doen zolang het bad gesloten blijft.
Even wat berichtjes, zover die er zijn.
Wat missen we toch veel: Geen Sinterklaas, geen carnaval, paardrijden en ook
geen zwemmen en geen bezoekje aan de SOOS.
We zien elkaar bijna niet. Een enkele keer en dan zeggen we: “Hoe is het met
jou?” “Gezond” is dan het antwoord. Heel vervelend wat de corona met ons doet.
Ook al wil je niets mee te maken hebben. Het is heel vervelend: quarantaine,
Lock down, mondkapje, avondklok. Maar als het helpt wil ik er graag aan mee
helpen.
Tevens hoop ik dat iedereen die daar gebruik wil en mag maken snel de
inenting krijgt met en hopelijk kunnen we dan snel weer paardrijden,
Zwemmen, en naar de SOOS. Dat willen we toch allemaal.

Zodra we weer onze activiteiten kunnen opstarten, laten we het jullie weten
Houd contact met ons en volg het ook via onze site SASV: www.sasv.nl
Er komt vast licht aan het einde van de tunnel hebben ze ons belooft
Daar houden we ons dan maar aan.
De druppels worden kouder.
Groetjes,
Aize Plantinga (coördinator zwemmen)

SOOS
Als coördinator van de SOOS wil ik zeggen..............WE MISSEN JULLIE!!!!!!
Het Corona houdt ons in de greep en dat is helaas een feit.
We dachten na de eerste Lock down dat het allemaal beter zou worden en dat
was ook zo. We zijn, ondanks de maatregelen die wij moesten nemen, op 18
september weer gestart met de SOOS in de achterzaal van Loet 10. Hier hadden

we alles conform het protocol ingericht en was het weer heel gezellig om elkaar
na zo’n lange tijd te zien, te spreken en spelletjes te doen.
Helaas kwam de week erop weer verscherpte maatregelen vanuit de overheid en
moesten we noodgedwongen helaas weer stoppen met de SOOS.
Het is een zware tijd, maar we gaan het met z’n allen redden en we komen eruit.
Ik ontvang met regelmaat appjes: “Wanneer denken jullie dat de SOOS weer
gaat starten?”. Helaas weten wij niet wanneer het Corona virus in de ban is.
Dat is helaas afwachten.
Wel wens ik jullie allemaal een goede gezondheid toe en wachten we op betere
tijden, zodat wij weer gezellig met z’n allen de SOOS kunnen gaan starten.
Groetjes,
Fred van den Berg (SOOS coördinator SASV)

Paardrijden
Wat is het Coronavirus hardnekkig en wat duren de maatregelen, om het
Coronavirus de kop in te drukken, lang!
Zolang de 1,5 meter regel van toepassing is, is het voor ons moeilijk om het
paardrijden op te starten. Velen van jullie moeten geholpen worden met het open afstappen van het paard. De vrijwilligers zullen tijdens de paardrijles het
paard vast moeten houden. Hierbij kunnen wij niet de 1,5 meter afstand
waarborgen.
Wij moeten afwachten hoe het verder gaat en of de maatregelen in de toekomst
worden versoepeld. Zo gauw er meer nieuws is worden jullie op de hoogte
gebracht.
Tot slot hoop ik dat iedereen gezond blijft en wens ik jullie het allerbeste en
hopelijk gauw tot ziens.
Met vriendelijke groeten,
Siem Huijberts (coördinator paardrijden)

