
 
 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 Van het bestuur. 

 

Het was van korte duur….. 

We konden onze activiteiten op 29 september en 2 oktober 2021 hervatten nadat we 

deze eerder in maart 2020 hadden moeten staken. 

En wat hadden we er zin in. Soos de Rombus draaide weer volop, de Sportclub was 

weer aan hun oefeningen begonnen, de Woelwaters spetterden er weer lustig op los 

en de Activo-Band kon onder leiding van Martin weer fijn musiceren. 

Maar zoals gemeld, was dit helaas van korte duur en hebben we op 23 november 

helaas moeten besluiten voorlopig weer te stoppen. 

Dus ook weer geen Sinterklaasavond en Kerstviering. 

Omdat er nog geen zicht is op versoepeling van de maatregelen, kunnen we helaas 

ook na de kerstvakantie nog niet beginnen. Jullie krijgen bericht als we weer gaan 

starten, maar dat zal niet eerder zijn dan dat de maatregel rondom de 1½ meter 

afstand wordt opgeheven. Dus houdt de informatie die door de regering wordt 

gegeven goed in de gaten. 

Een klein lichtpuntje na deze sombere berichten is er echter ook. De actie Rabo 

ClubSupport heeft voor onze stichting het mooie bedrag van € 530,09 opgebracht. 

Allen die hun stem op de Stichting Sport en Spel Gehandicapten hebben uitgebracht 

hartelijk dank hiervoor. 

Namens het gehele bestuur wens ik jullie toch fijne Kerstdagen en alvast een goed 

2022 toe. Blijf gezond en help elkaar in deze vreemde tijden. 

Bas Udo, voorzitter                                       
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Van Cheyenne Lankhaar: 

 

 

 

 

Beste allemaal, 

In oktober van dit jaar kwam er goed nieuws: de activiteiten van Stichting 

Sport en Spel mochten weer opstarten en ook de Activo-Band mocht weer 

gaan repeteren. Alleen, er was één probleem: dirigent Maria was inmiddels 

gestopt. Het bestuur heeft veel werk gestoken in het vinden van een nieuwe 

dirigent, maar dat bleek niet zo eenvoudig. En toen kwam de vraag bij mij of 

ik het dirigeerstokje over wilde nemen .... 

Nu zal ik me eerst even voorstellen: ik ben Martin Verbeek, 56 jaar en al 

ruim 30 jaar als vrijwilliger betrokken bij de Activo-Band. De meesten van 

jullie kennen me wel omdat ik bij de optredens van de Activo-Band samen 

met mijn broer John voor de geluidsversterking zorg. Ook ben ik invaller 

voor het begeleiden op de repetities. Maar nu werd me ineens gevraagd om 

te dirigeren. Daar moest ik wel even over nadenken, want dirigeren: dat had 

ik nog niet eerder gedaan. Ik ben wel bekend met muziek, ik speel gitaar en 

begeleid een koor en een zanggroep. Maar dirigeren is toch wel iets anders. 

Toch heb ik besloten om het te gaan proberen, samen met dirigent Peter 

Vedder. 

Toen kwam op 2 oktober de eerste repetitie. Iedereen was weer enthousiast 

om na zo’n lange tijd weer samen muziek te maken. Peter is de repetitie 

gestart met een speciaal lied om de mensen te gedenken die we zijn verloren 

door Corona. Daarna heb ik het dirigeren overgenomen. En ik moet eerlijk 

zeggen: het was of Corona er niet was geweest. De bandleden speelden als 

vanouds en het werd een prachtige repetitie. Iedereen deed weer ontzettend 

zijn of haar best en het klonk prachtig. 

Inmiddels zijn we weer in een periode aangeland waarin we niet meer 

kunnen repeteren. Maar zodra het weer mag gaan we weer aan de slag en 

hopen toe te werken naar een eerste optreden na Corona. Ik hoop jullie snel 

weer te zien. 

Martin. 

 

 


