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NIEUWSBRIEF mei 2021 

Hebben jullie ook zo genoeg van het woord ‘corona’ en alles wat daarmee 
samenhangt? Schrijfster van deze nieuwsbrief in ieder geval wel. Want 
wat een jaar hadden we! 

We hopen dat iedereen goed door de crisis is heen gekomen. Voor onze 
vereniging betekende het dat geen van onze activiteiten kon doorgaan. De 
jaarvergadering, de wandelingen/bostrainingen, oliebollen eten, jeu-de-
boules, skireis …. Kortom …. Niks, niente, nada. Heel jammer allemaal. 
Maar… er gloort licht aan het einde van de tunnel. Vaccinaties, aantallen 
besmettingen die naar beneden gaan en versoepelingen (met verstand). 
Heerlijk voor iedereen.  

Sportpunt Gouda zegt er het volgende over: 

‘Ons sportseizoen heeft helemaal in het teken gestaan van het virus. De 
maatregelen hebben de georganiseerde en ongeorganiseerde sport zwaar 
getroffen. Nu het vaccinatieprogramma goed loopt en er versoepelingen 
voor de sport worden doorgevoerd gaan we er voorzichtig van uit dat er 
vanaf de start van het nieuwe sportseizoen 2021-2022 weer binnen en 
buiten door alle leeftijden gesport mag worden. Dit vooruitzicht biedt ons 
de mogelijkheid het nieuwe seizoen voorzichtig te gaan plannen’. 

Dit betekent dat ook wij ons kunnen voorbereiden op volgend jaar. Te 
beginnen met voorzichtig dromen over een reis naar de sneeuw. 

Skireis 2022 
Het idee is er om weer een reis te organiseren en wel van vrijdag 21 tot 
en met zondag 30 januari 2022. Bestemming Arabba, Italie; hotel 
Olympia. Het zal jullie bekend voorkomen. We waren daar ook in 2018. 
Met prachtig weer en goede sneeuw. Het was een succes.  

Laat weten of je interesse hebt door een e-mail te sturen 
Graag willen we weten wie van plan is voor deze reis in te schrijven. 
Stuur hiervoor vóór 21 mei een e-mail naar info@ski-mh.nl met de korte 
omschrijving 

- JA, ik heb interesse, óf
- NEE, ik heb geen interesse in de skireis omdat …... (Een korte 

omschrijving van de reden voldoet) 

Dit is dus geen definitieve inschrijving (volgt later) maar een peiling naar 
de interesse. Vanzelfsprekend vindt deze reis plaats met inachtneming 
van de dan geldende Corona regels en bepalingen.  

https://www.sunweb.nl/wintersport/italie/dolomiti-superski/arabba-marmolada/arabba/hotel-olympia
mailto:info@ski-mh.nl?subject=Mijn interesse naar Arabba voor 2022 is...
https://www.ski-mh.nl
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Vereniging trakteert: Jeu-de-boules 
Als de regels het weer toelaten zijn we van plan in juni of juli (ja! dit jaar) 
onze bekende jeu-de-boules middag/avond te organiseren in Reeuwijk bij 
de skihut van Dirk Vergeer. En …. verrassing ….. deelname hieraan is 
gratis.  De vereniging trakteert op heerlijke hapjes en drankjes. Meer 
nieuws hierover volgt nog. 

Trainingen 
Helaas moeten we afscheid nemen van Agnes Popkema als trainster van 
de woensdagochtend training. Agnes had in 2019 al aangegeven te willen 
stoppen maar door de corona maatregelen is de stopdatum steeds een 
beetje verschoven. Nu is het toch echt zover. Woensdag 26 mei geeft 
Agnes haar laatste training en we nemen die dag ook afscheid van haar. 
Met pijn in ons hart natuurlijk, want Agnes geeft deze trainingen al sinds 
2005 en dat is toch echt al 16 jaar. We hebben veel lief en leed met 
elkaar gedeeld en gaan haar missen.  

Nieuwe trainers 
Na lang zoeken is het gelukt vervanging te vinden voor Agnes Popkema 
en Rubin van Velzen. Rubin gaf al zijn laatste training net voordat de 
corona crisis uitbrak. 

Met ingang van het nieuwe seizoen zal Rachel Dekker de dinsdagavond 
training voor haar rekening nemen. Carin Aalbers neemt de trainingen van 
Agnes over. Bij verhindering van Carin geeft Marie José Steenwinkel de 
training op woensdagochtend. In de volgende nieuwsbrief zullen we Carin 
Aalbers even kort aan jullie voorstellen. De training op zondagochtend 
blijft onder leiding van Jos Kokke.  

Het is fijn om weer eens een keer een nieuwsbrief te kunnen maken met 
nieuwe plannen in plaats van te moeten melden dat er niets kan 
doorgaan. Geeft een beter gevoel.  

Laten we hopen dat we elkaar snel weer kunnen zien, te beginnen met de 
jeu-de-boules activiteit. Informatie volgt zodra we weten hoe en wat. 

Tot dat moment…. blijf voorzichtig en gezond! 

Piet Nieuwveld 
Roos Boogaard 

https://www.ski-mh.nl

