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In het overleg van de trainers Sportief Wandelen is onlangs afgesproken om meer (gezamenlijk) 

te gaan communiceren over allerlei zaken. We zullen dat steeds doen na een overleg, Het laatste 

overleg was op dinsdag 14 juli. 

 

 

 

Wandelen in Corona tijd: 
 

Iedereen ervaart aan den lijve dat het 

corona-virus op veel facetten ingrijpt op het 

dagelijks leven. Gelukkig zijn we – met de 

nodige richtlijnen – vanaf eind mei weer 

gestart met de wandelgroepen. Onlangs 

heeft het bestuur van sv Fortuna 67 nog een 

nieuwsbrief (“Protocol verantwoord sporten 

volwassen leden”) aan allen gezonden. 

Houd je s.v.p. aan dit protocol! Het lijkt 

soms erg lastig, maar het is in een ieders 

belang om je goed aan de richtlijnen van dit 

protocol te houden. En mocht je het zelf 

(nog) niet vertrouwd voelen om te komen 

wandelen, meld dat dan s.v.p. even bij jouw 

trainer. 

 

Wij gaan door: 
 

Juist omdat we weten dat beweging in 

algemene zin erg belangrijk is, gaan in de 

vakantieperiode alle trainingen door. Van 26 

juli tot23 Augustus is de vakantie periode. 

Dat betekent dus er op  maandagmorgen 

(van 09:00 – 10:30 uur) én op dinsdag- en 

donderdagavond (van 19:00 – 20:30 uur) 

zal worden gewandeld. Het kan zijn dat er 

op dinsdagavond tijdelijk groepen zullen 

worden samengevoegd. De trainers zorgen 

onderling dat er altijd iemand als trainer 

c.q. begeleider met een van de groepen mee 

kan. En je bent uiteraard ook bij een andere 

groep/dag welkom! 

 

15 jaar Sportief Wandelen: 
 

Zoals jullie allen weten was er op 21 april 

een activiteit gepland om (nog) stil te staan 

bij het 15-jarig jubileum van Sportief 

Wandelen bij sv Fortuna 67. Vanwege de 

maatregelen tegen de verspreiding van het 

COVID-19-virus kon dit geen doorgang 

vinden, In het overleg hebben de trainers 

gemeend om deze activiteit niet in te gaan 

halen. Daartegenover zullen we in de laatste 

week van augustus (als de schoolvakanties 

ten einde zijn) zorgen voor iets lekkers bij de 

koffie/thee. Een extra reden om aanwezig te 

zijn op 24, 25 of 27 augustus. Zien we je 

dan? 

 

Planning overleggen: 
 

We hebben afgesproken dat er vanaf heden 

twee keer per jaar een overleg zal 

plaatsvinden. In het voorjaar (mrt/apr) en in 

het najaar (sept/okt).Zo kunnen we steeds 

een half jaar terug en vooruitkijken en 

houden we de actualiteit er goed in. 

 

 

 

 

Heb je op of aanmerkingen, suggesties ter verbetering of zomaar wat te melden, neem dan 

contact op met jouw trainer. Bij hem of haar kun je ook terecht voor punten die in een volgend  

overleg aan de orde moeten komen. Dat overleg staat gepland voor 20 oktober. 

 


