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Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,

Het is de stille week dat ik u schrijf, maar het is dit hele voorjaar al stil geweest. Noodgedwongen,
omdat het coronavirus na de eerste golf in het aantal besmettingen nog een tweede en derde golf
veroorzaakte.
In het najaar was ik optimistisch dat we in 2020 weer zouden kunnen sporten. Mijn vrouw en ik
gingen weer zwemmen in het Groenhovenbad. Dat kon een tijd lang omdat er genoeg
veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Maar het stopte in december toen de regering haar
maatregelen aanscherpte.
Nog steeds is het gissen wanneer we onze activiteiten weer kunnen opstarten. We hopen dat de
regering een aantal maatregelen – waaronder het verbod op binnensporten - gaat versoepelen voor
degenen die al gevaccineerd zijn. Maar of dat gaat gebeuren en wanneer, dat weten we niet.
Afgezien van wat de regering gaat beslissen, hebben we ook te maken met de beschikbaarheid van
de gymzalen van de Driestar en de beschikbaarheid van het Groenhovenbad. Gymzalen worden soms
gebruikt om les te kunnen geven met 1,5 meter afstand tussen de leerlingen.
We hebben ons beraden op wat we kunnen doen om op een andere manier invulling te geven aan
het doel van onze vereniging. Dat wil zeggen: aanbieden van beweegactiviteiten en van
onderling contact. Marcel van den Beld, die zelf corona heeft gehad, heeft aangeboden om te
schrijven hoe je thuis fit kunt blijven door oefeningen te doen. Daarover meer in de komende week.
Verder gaan we aan het werk om de website geschikt te maken voor onderling contact. Willen van
Dam en de schoonzoon van Tineke werken dit uit.
Ik wens u mede namens de andere leden van het bestuur goede Paasdagen toe en ik hoop dat we
spoedig weer de activiteiten van onze vereniging kunnen opstarten.
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