NIEUWSBRIEF
Week 17
“Bijzondere tijden”
Beste leden,
Normaal gesproken verschijnt er geen
nieuwsbrief, maar omdat alles nu stil ligt hebben
we besloten om jullie ook op deze wijze op de
hoogte te houden.

In memoriam
Op 2e Paasdag 13 april
jl. is ons oud-lid Henk
Steentjes na een
kortstondige ziekte op
84-jarige leeftijd
overleden. Henk is in
juni 2008 lid geworden
van ASV en heeft onder
leiding van Pim van
Vuuren menige
kilometer hardlopend
afgelegd. Henk heeft
ook veel vrijwilligers taken gedaan o.a. tijdens de
WHATSAPP
Eventuele wijzingen en aanvullingen maken wij
Kenbaar via de gebruikelijke contactgroep (naast
Deze Nieuwsbrief, facebook en website)

Eiberrun en andere evenementen. Op 80-jarige
leeftijd is hij tijdens de training door zijn trainer en
mede-lopers in het zonnetje gezet en is er zelfs
een publicatie in de krant geplaatst.
Ook heeft hij daarna op de atletiekbaan van
Archeus met leeftijdsgenoten meegedaan aan
een 80+ wedstrijd. De laatste jaren werd het
hardlopen moeilijker en heeft hij het laatste jaar
van zijn lidmaatschap nog een tijd gewandeld.
Toen dat ook moeilijker ging heeft hij het
lidmaatschap in 2019 opgezegd. We hebben
Henk altijd gekend als een lieve en warme
behulpzame man, die hield van gezelligheid en
een praatje maakte met iedereen.
We wensen zijn vrouw en overige familie veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Jaarvergadering
De jaarvergadering die op 22 april gepland stond
is uitgesteld. Zodra de nieuwe datum bekend is,
zullen we dit met jullie delen via onze website,
Facebookpagina en whatsapp.
SOCIAL MEDIA
Volg ons ook op Facebook en website
www.asveibergen.nl

Trainingen en maatregelen tot 1 juni
Zoals in onze brief van 23 maart 2020
aangegeven blijven onze maatregelen tot 1 juni
van kracht en zijn er tot die tijd geen trainingen.
Het is mooi om te zien dat iedere trainer op zijn of
haar manier toch probeert jullie met een training
te voorzien via whatsapp of Social Media.
Trainers bedankt voor jullie inzet!
Eiberrun en baanwedstrijden
Helaas kan de Eiberrun in 2020 niet doorgaan en
is deze verplaatst naar 30 mei 2021. We hebben
nog overwogen om deze naar het najaar 2020 te
verplaatsen, maar dat is niet mogelijk, omdat in
december nog wel de Wintercross en winterwandeling staat gepland.
Door de atletiekunie zijn alle baanwedstrijden
atletiek afgelast en zullen het hele jaar geen
atletiekwedstrijden gehouden worden. We gaan
nog wel kijken of we in het najaar een coopertest
kunnen organiseren. (Kunnen we kijken of jullie
goed getraind hebben tijdens de coronacrisis 😊)
We mogen gelukkig nog wel individueel
wandelen, hardlopen en fietsen.
In huis en de laatste weken ook lekker in de tuin,
kun je natuurlijk ook oefeningen doen voor core
stability etc.

VRAGEN?
Hebben jullie vragen, neem dan gerust
contact met ons op. Wij zijn bereikbaar
op secretariaat@asveibergen.nl

Bevrijdingsestaffette

Dit jaar, “75 jaar vrijheid”, zouden wij herdenken
door mee te doen namens gemeente Berkelland
met de bevrijdingsestafette vanuit Wageningen
terug naar Eibergen, Beltrum en Neede.
Ook dit gaat helaas niet door. Wel hebben we
besloten om het volgend jaar in 2021 nog een
keer te proberen en hopen zo om een mooie
bijdrage aan de herdenking 75 jaar vrijheid!
“Hart onder de riem”
Het bestuur heeft 10 leden boven de 75 jaar een
bloemetje toegestuurd met een begeleidende
brief, waarin gevraagd wordt of er wensen zijn en
of we ergens mee kunnen helpen. We krijgen al
reacties dat dit zeer op prijs wordt gesteld.
WHATSAPP
Eventuele wijzingen en aanvullingen maken wij
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Deze Nieuwsbrief, facebook en website)

Grote clubactie
Voor dit jaar stond de “Grote clubactie” gepland
en de verkoop van loten voor extra inkomsten.
Zoals het er nu naar uit ziet gaat dit op de
gebruikelijke wijze “deur aan deur” niet door. We
kijken nog of we het op een andere manier
kunnen oplossen. Hebben jullie een idee of wil je
ons hiermee helpen, laat het dan even weten,
dan nemen we contact met je op.

Accommodatie
Met toepassing van de juiste maatregelen zijn
een aantal vrijwilligers per toerbeurt toch aan het
werk om onze accommodatie te onderhouden en
te verbeteren. Afgelopen weken zijn een deel van
de berging aangepakt en zijn er ter bestrijding
van de eikenprocessierups, nestkastjes
opgehangen. De kantine commissie heeft de
voorraad aan drank inmiddels verkocht voordat
de houdbaarheidsdatum verstreken zou zijn. De
producten die bijna aan de houdbaarheidsdatum
waren zijn overgedragen aan de voedselbank en

SOCIAL MEDIA
Volg ons ook op Facebook en website
www.asveibergen.nl

heeft een goede maatschappelijke bestemming
gekregen.

Uit de oude doos
Met deze titel willen we graag wat oude
herinneringen ophalen. Door oude items en of
foto’s. Te beginnen met dit mooie item. Een
tegeltje als herinnering na een wedstrijd uit oude
tijd. Mooi voor op het toilet!
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Hebben jullie vragen, neem dan gerust
contact met ons op. Wij zijn bereikbaar
op secretariaat@asveibergen.nl

We kunnen er 2 weggeven! Zijn er
liefhebbers?
Oproep
Wij dragen onze sponsoren een warm hart toe,
daarom doen wij een speciale oproep aan jullie
om hen niet te vergeten. Nu niet en ook straks in
betere tijden niet. Velen van hen hebben het
moeilijk in deze crisistijd. Laten we elkaar helpen
waar kan.
We hopen van harte dat jij en jouw naasten niet
zijn getroffen door corona.
Laten we hopen dat we elkaar zo spoedig
mogelijk in goede gezondheid weer kunnen
ontmoeten op ons sportpark. Samen sporten en
samen plezier beleven. Samen zijn we ASV!
Met vriendelijke en sportieve groet,
Het bestuur van ASV
Francis Schilderinck, Eddie Grotenhuis, Dennis te
Nijenhuis en Ton Harmsen
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