
 Van het bestuur. 

Omdat we elkaar momenteel nog steeds niet kunnen ontmoeten ontvangen jullie 

een tweede nieuwsbrief in dit voorjaar. 

Helaas moeten we deze echter beginnen met een 2-tal verdrietige mededelingen. 

Op 9 april 2020 overleed ons bestuurslid Yvonne Hobo. Yvonne, waarschijnlijk bij 

allen bekend, was al geruime tijd ziek, maar als haar lichamelijke toestand het 

toeliet, kwam ze toch op de bestuursvergadering. Ook probeerde ze geregeld nog 

de gezamenlijke activiteiten bij te wonen. Door de maatregelen rondom het corona-

virus konden we de uitvaartdienst en de aansluitende begrafenis niet bijwonen. 

Wel hebben het bestuur en een aantal vrijwilligers langs de weg naar de be-

graafplaats gestaan om zodoende afscheid te kunnen nemen van Yvonne. Wij 

wensen Arne, Jari en Daniek, almede haar ouders Ria en Nico van Rijswijk en 

schoonouders Nellie en Aart Hobo veel sterkte toe dit verlies te dragen. 

Op 12 april 2020 overleed Bas Bouman ten gevolge van een corona-besmetting. 

Bas was sinds 1993 lid van de Activo-Band. Het bestuur heeft met 2 leden de 

afscheidsdienst en de begrafenis bijgewoond. Ons medeleven gaat uit naar de 

broers en zussen van Bas en zijn vriendin Ada. 

Dan nu nog een mededeling over de huidige stand van zaken. 

Als gevolg van de corona-maatregelen hebben we helaas moeten besluiten om voor 

de zomerstop geen activiteiten meer op te starten. Hoewel wij begrijpen dat dit niet 

leuk is, vinden wij dat de gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers 

belangrijker is. En ook levert het vervoer met de bekende busjes waarschijnlijk 

problemen op. Hoe en wanneer wij onze activiteiten na de zomer weer op kunnen 

pakken is nog niet bekend. Wij wachten daarvoor de berichtgeving rondom de 

genomen en nog te nemen maatregelen af. 

Namens het gehele bestuur wens ik jullie in deze rare tijd toch een goede vakantie 

en gezondheid toe. 

Bas Udo. 

 

 

 

 
 

Beste muzikanten en vrijwilligers, 

 

Zoals onze voorzitter al in zijn voorwoord schreef,  hebben we  afscheid 

moeten nemen van Bas.  

Voor Bas was de repetitie  op zaterdagmiddag een uitje. Contact met 

anderen was voor hem belangrijk en het maken van muziek gaf hem 

voldoening en ook ontspanning. Al vanaf het begin speelde Bas op zijn 

keyboard. Hij kon dat heel goed. Naarmate zijn gezondheid achteruit ging, 

bleef hij trouw aan zijn keyboard. Een tamboerijn zou voor hem 

makkelijker zijn, dachten wij als leiding, maar daar kwam niks van in. Tot 

het laatst toe heeft Bas op zijn eigen instrument gespeeld.  

Tijdens de repetities met de trommeltjes had Bas het liefst de grote trom. 

Daar kon hij zich op uitleven. Het was duidelijk aan hem te zien: hij genoot 

van het muziek maken. We zullen hem missen als we weer bij elkaar mogen 

komen. 

 

Maria heeft niet stil gezeten tijdens de corona-crisis. Zij heeft het plan  

opgepakt om een aantal  liederen uit onze map in te spelen en naar de 

woningen te mailen, zodat de deelnemers, die  daar interesse in hebben, 

thuis kunnen oefenen. 

Fijn Maria, dat  jij je op deze manier inzet voor onze muzikanten. 

Er wacht nog een verrassing: aan het begin van de zomerstop kunnen we 

zelfs op YouTube kijken naar liederen uit onze map. Meer kan ik er nog niet 

over verklappen, omdat er momenteel nog hard aan gewerkt wordt. 

 

Groeten, 

Maaike. 

 

 

    Zwemclub“DeWoelwaters” 

 

Contactpersoon zwemmen: Neeltje de Vries, 0418-673211 of e-mail: 

woelwaters@stichtingsportenspel.nl  



 

 

 Soos “De Rombus 

 
 

 

  Fysiofitness “De Sportclub” 

 

Hoi, sporters 

Jullie krijgen bericht als we weer kunnen beginnen.  

Hier een aantal tips om thuis te doen:  

* blijf bewegen 

* wandelen                                                                                       

* traplopen  

* touwtje springen  

* oefeningen doen  

 

Annelies Schouten, tel. 0416-351978 of e-mail: 

fysiofitness@stichtingsportenspel.nl 
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