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NIEUWSBRIEF juli 2020 

 
Dit is sinds december van het vorig jaar weer de eerste nieuwsbrief. Alles 
lag stil na de heftige corona maanden. We hopen dat jullie deze rare tijd 
goed zijn doorgekomen en vooral! gezond zijn gebleven of in ieder geval 

weer opgeknapt als het virus onverhoopt je deur niet is voorbij gegaan.  
 
We hebben elkaar weinig tot niet gezien de afgelopen periode. Begin 

maart werden alle trainingen stil gelegd en moesten we ook het jeu de 
boules evenement afblazen. Traditioneel de middag waar we elkaar een 
fijne zomer toewensen en waar Piet Nieuwveld de bestemming voor de 

komende wintersportreis bekend maakt. 
 
Enquête wintersportreis 

Nu het ‘normale’ leven met de versoepelingen langzamerhand weer op 
gang komt, wordt het tijd om ook daar weer over na te denken. Wat kan 
en wat niet? Kunnen we een groepsreis maken? Kunnen we met een bus 

reizen en hoe zit het met de accommodaties in de wintersportgebieden? 
En …. Belangrijkste vraag: willen we eigenlijk wel?  
 

Om de interesse in een reis in januari 2021 te peilen en antwoord te 
krijgen op belangrijke vragen, hebben Peter Boogaard en Piet Nieuwveld 
op verzoek van het bestuur een enquête opgesteld. We stellen het op prijs 

als je deze invult vóór 20 juli. Je vindt de enquête hier. Een paar 
minuten is genoeg voor het invullen en versturen.  
 

Uitslag begin augustus 
De uitslag van de enquête vertelt ons dan of Piet aan de slag kan gaan om 
te zien wat de mogelijkheden voor een groepsreis naar de sneeuw zijn. 

Natuurlijk delen we de uitslag ook met jullie. Dat zal via een e-mail zijn, 
begin augustus. Zo weet je of je de derde of vierde week in januari 2021 
moet vrijhouden in je agenda. 

 
Vanaf september weer trainen 
De trainingen moesten we noodgedwongen stil leggen begin maart. De 

deelnemers aan de power walk trainingen op woensdagochtend kregen 
van trainster Agnes hun ‘werk’ per e-mail toegestuurd. Agnes, dank 
daarvoor. Wie die trainingen (of eigen invulling) trouw heeft gedaan 

rondom huis en haard, verschijnt topfit aan de startstreep in september. 
We zullen zien ….. 
 

 
 
 

https://www.ski-mh.nl/
https://forms.gle/6jWrRbMJjmZkUSTD7
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Volgens de richtlijnen van het RIVM (zoals 1,5 meter afstand en thuis 

blijven bij verkoudheid) gaan we na de zomer weer van start 
 

- zondagochtend, 13 september 

- dinsdagavond, 15 september 

- woensdagochtend, 16 september 

Zie ook de website voor alle details. 
 
Tot dat moment gaan we genieten van een hopelijk mooie zomer. Hele 

fijne vakantieperiode allemaal en blijf gezond! (en vergeet de enquête niet 
in te vullen). 
 

 
 
Zomergroetjes, 

 
Roos Boogaard 
Piet Nieuwveld 
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https://www.ski-mh.nl/trainingen/
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