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OPENING 
Door Corona staat ons vertrouwde levende volledig op z'n kop. Je zou 
denken..... 

•  



 

Wij wensen alle leden, donateurs en ieder die de vereniging een warm 
hart toedraagt, ondanks alle beperkingen, een gezellig kerstfeest toe 
en voor 2021 een gelukkig nieuwjaar.  
 
Online Nieuwjaarsreceptie 
2020 kan niet snel genoeg over zijn en aangezien het einde in zicht is, vonden wij het een goed idee om 
met elkaar te proosten!  
Op 1 januari 2021 heffen wij rond 16:00 het glas, elkaar via het vierkante scherm in de ogen kijkend 
(anders krijg je ongeluk). Ondanks een apart jaar, worden de verenigingsprijzen gewoon uitgedeeld door 
onze kersverse voorzitter! Zet het alvast in je agenda, verdere informatie volgt spoedig!! 

 

 

Beste leden, 

Maandagavond j.l  is door minister-president Rutte bekend gemaakt dat Nederland tot en met 19 januari in 
lockdown gaat vanwege het aantal corona-besmettingen en de gevolgen hiervan. Deze lockdown heeft 
ook helaas gevolgen voor onze vereniging, aangezien sporthallen gesloten worden en er in groepsverband 
niet/beperkt gesport mag worden. 
 
Vanaf 15 december tot en met 19 januari gaan alle trainingen en andere fysieke activiteiten voor senioren 
en de jeugd niet door. Voor de jeugd t/m 17 jaar kijken we naar de mogelijkheid om de trainingen op het 
veld te hervatten,  meer duidelijkheid hierover melden we via de trainersapps .  

Wij willen iedereen vragen zich in het belang van zichzelf en anderen te houden aan deze maatregelen en 
niet de grenzen op te zoeken van wat kan en mag en hopen dat er dan na de lockdown steeds wat meer 
kan. 
Blijf gezond, let op jezelf en let vooral ook een beetje op elkaar! 

Het bestuur 
 
Deze kwam nog net voor de lockdown binnen in de Whatsapp groep van de recreanten. Te leuk om niet te 
delen: 

•  



 

 

Hoi Allemaal, 
Geen nieuwe leden in de afgelopen periode. Niet echt verwonderlijk gegeven de rare tijden waarin we 
leven. Wel is op de  website van VTA (Vrije tijd Amsterdam) deze week een artikel verschenen over onze club. 

Mogelijk heeft dit U al bereikt via de social media , maar voor hen die het nog niet hebben gelezen is hier de 
link. 
Als U dan toch op die site bent terecht gekomen kijk dan ook even bij SKV Amsterdam. Ook van hen is 
een interview geplaatst. 

 	

 

 

Hoi Allemaal, 
 
Helaas, helaas, het kangoeroe programma en het paalschieten dat gepland stond op 19 december a.s. 
kan vanwege de lock-down niet meer plaatsvinden. Jammer , want we waren net zo goed op weg. Er zit 
niets anders op dan om te wachten tot nadere berichtgeving.  

 

Hoii Sporting west/Bonarius.commers! 
 
Vorige week stond de sporthal vol met cadeautjes, want ondanks dat Sint en Piet thuiswerken dit jaar, zijn 
ze toch nog even langs geweest om de pakjes te brengen. Samen met het JAC hadden de pieten twee 
leuke trainingen georganiseerd.  
Tijdens de training voor de Kangoeroes, F, E en D werd er gefacetimed met de Sint. Nadat de kinderen de 
dobbelsteen hadden gegooid, vertelde Sint welke oefening zij moesten doen. Sommige opdrachten gingen 
iets moeilijker, maar gelukkig hielpen onze Pietjes daarbij. In het begin was het best spannend om met de 
Sint te bellen maar iedereen deed hartstikke zijn best en de Sint was super tevreden!Na de pietentraining 
was het eindelijk tijd voor de cadeautjes en mocht iedereen tegelijk de pakjes uitpakken! Iedereen was 
super blij met een bal, goocheldoos of knutselspullen.  
 
Bij de C, B en A waren er nog meer cadeautjes. Tijdens de training was het de bedoeling sneller te scoren 
dan je tegenstanders, zodat je een cadeautje kon pakken van de stapel in het midden. Iedereen was erg 
fanatiek en wilde ook graag weten wat er in de pakjes zat. Er werd gegild en getrokken, want er was 1 
cadeautje erg populair. Dat was de fles met alle chocolade snoepjes erin. Aan het einde van de training 



 

werd er een shoot-out gedaan en in de volgorde wie was afgevallen is ook de volgorde wie er als eerste 
een cadeautje mocht pakken. Fionnúir en Mats hebben uiteindelijk gewonnen! Gefeliciteerd namens 
Sinterklaas en de Pieten! 
 
Veel liefs het JAC 
 
Voor de fotogalerij klik op deze link 

 

 

Hoi allemaal 
 

A.s. zaterdag een leuke activiteit voor de jeugd.  
 

 



 

 

Hoi Allemaal, 
Op de online nieuwjaarsreceptie zouden we het leuk vinden om een compilatie te laten zien van filmpjes 
met een nieuwjaarswens die onze leden en ontvangers van deze nieuwsbrief hebben ingestuurd. Daarom 
een oproep aan iedereen: Maak een kort filmpje van jezelf of met je vriend, vriendin of je hele familie, 
spreek je nieuwjaarswens uit, hef het glas en stuur daarna je filmpje in naar Jeffrey Beckers op 
jeffreybeardevelopment@gmail.com. 
Het zou mooi zijn als we de filmpjes vóór 28 december a.s. zouden mogen ontvangen. Doen jullie mee ?? 
  

 

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
• Commissies 
• Programma  
• Rangen en Standen 

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

 	

 


