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NIEUWSBRIEF augustus 2021 

 
 
Het is zomer en ondanks nog wat beperkingen en maatregelen lijkt het ‘normale’ 
leven weer wat op gang te komen. Misschien ben je al met vakantie geweest 

naar het buitenland, waren er weer wat feestjes hier en daar en heb je lekker op 
een terras gezeten. Kortom: de dingen waar we allemaal naar hebben 

uitgekeken kunnen weer zij het met verstand en enige voorzichtigheid. Ook onze 
vereniging ontwaakt uit een (verplichte) lange slaapstand. Dat betekent een 

nieuwsbrief voor een frisse start van het seizoen. Lees snel verder …. dan mis je 
niets. 

 
Trainingen 

Zoals het er nu uitziet kunnen we in september starten met onze trainingen om 
de vakantie lijven weer in vorm te krijgen.  

Kijk voor alle details op de website.  
Hieronder nog even de data waarop we starten.  

 
- Buitentraining, zondag 12 september – o.l.v. Jos Kokke 
-  Binnentraining, dinsdag 14 september – o.l.v. Rachel Dekker 

-  Snow-walk/power-walk, woensdag 15 september – o.l.v. Carin Aalbers 
 

We wensen iedereen veel plezier en sterkte met de eerste spierpijntjes. 
 

Jaaragenda activiteiten 
Heerlijk is het om te kunnen aankondigen dat we weer plannen maken. 

Het jaarprogramma staat op de website. Nu alvast even aandacht voor onze 
jaarvergadering op maandag 15 november. Wil je meepraten over de vereniging? 

noteer dan deze datum vast in je agenda. Dat geldt natuurlijk ook voor de 
overige gezellige activiteiten. Denk aan de bos training/wandeling op zaterdag 21 

november en de oliebollenwandeling op 29 december. En dan ….. is het al weer 
bijna tijd voor onze reis. Lees hieronder snel verder. 

 
Wintersportreis, Arabba - Italië 

We hebben het al aangekondigd. We organiseren ook weer een wintersportreis in 
januari 2022 en wel van vrijdag 21 tot en met zondag 30 januari 2022. 

Bestemming Arabba, Italie; hotel Olympia. Het zal jullie bekend voorkomen. We 
waren er ook in 2018. Met prachtig weer en goede sneeuw. Het was toen een 

succes. Voor herhaling vatbaar dus. 
Voor alle details van de reis en het inschrijfformulier verwijzen we naar de 
website (link). De reisbrief met alle informatie vind je ook nog bij deze 

nieuwsbrief. Ga je mee? zorg dan dat je vóór maandag 4 oktober 2021 
aanmeldt door het inschrijfformulier op de website in te vullen en te versturen.  

We hopen op een grote groep enthousiaste skiërs en wandelaars. 
 

Tot slot 
Dit was de eerste nieuwsbrief van een hopelijk fijn en sneeuwrijk seizoen. Voor 

nu … geniet nog even van de laatste vakantieweken, blijf gezond en we zien 
jullie snel! 

 
 

Piet Nieuwveld 
Roos Boogaard   

 

https://www.ski-mh.nl/
https://www.ski-mh.nl/trainingen/
https://www.ski-mh.nl/agenda-activiteiten/
https://www.sunweb.nl/wintersport/italie/dolomiti-superski/arabba-marmolada/arabba/hotel-olympia
https://www.ski-mh.nl/reizen/

