
  STICHTING DE ZEVENSPRONG  

Het einde van 2015 komt met rasse schreden dich-

terbij, de dagen korten, we moeten opboksen tegen 

fikse stormen en regenbuien en ’s avonds zetten we 

de schoen bij de schoorsteen. De winkeliers laten ons 

weten dat ook Kerstmis voor de deur staat. En dan 

opeens is het al weer 2016, een nieuw jaar waarin we 

elkaar weer alle goeds toewensen. 

En met deze feestdagen in aantocht is het voor het 

bestuur van De Zevensprong de hoogste tijd om jullie 

te bedanken voor jullie grenzeloze inzet bij de acti-

viteiten voor de ruim 350 deelnemers. Met de 147 

vrijwilligers van dit moment zorgen we ervoor dat de 

deelnemers veel plezier beleven in hun vrije tijd. 

Dank jullie wel… 

Agenda 

Bestuursvergadering 12-01-2016 

Act. Leiders vergadering 19-01-2016 

Winterfeest 24-01-2016 

Act. Leiders vergadering 09-02-2016 

Bestuursvergadering 16-02-2016 

 

 
 

Nieuwsbrief 

 november 2015 

 

"Stel je eens voor" dat er vrijdag 20 november, 29 

vrijetijd-ondernemers in ons clubgebouw bijeen zou-

den komen; ontmoeten, kennisdeling en versterking 

van het aanbod van activiteiten voor mensen met een 

verstandelijke beperking.  

 

Er gebeurt zoveel; minder of geen regioactiviteiten 

meer maar in de eigen gemeente?  

 

Stel je eens voor dat deze 29 mensen willen samen-

werken om meer voor deze doelgroep te kunnen be-

tekenen.  

 

Stel je eens voor…. 

Nou..... dat hebben deze mensen gedaan! 

 

Na een kennismakingswandeling door de speeltuin, 

een fantastisch verzorgde en heerlijke lunch is er ge-

ïnventariseerd wat ons het meeste bezighoudt op het 

terrein van vrijetijdsbesteding.  

 

De top 4 thema's zijn bediscussieerd tijdens tafelbe-

sprekingen en daarna gepresenteerd. De uitkomsten 

zijn dat op 4 thema's de partijen met elkaar in 2016 

verder willen gaan samenwerken. Deze zijn: 

 

 

 

Aanbod voor jongeren? Om het aanbod voor jongeren uit te breiden is beslo-

ten een enquête te houden bij de (oud) deelnemers 

onder de 25 jaar. Dat zijn er ruim 130. Zij kunnen 

hun wensen kenbaar maken en daarop bestaat de 

mogelijkheid dat we, op kleinere schaal wellicht, ac-

tiviteiten kunnen organiseren. De enquête gaat deze 

week de deur uit en we hopen voor de Kerst al goed 

zicht te hebben op de resultaten. Wordt vervolgd…. 

 

 

Zwemmen en Paardrijden zijn de twee activiteiten 

waar jongeren (< 25 jaar) aan kunnen meedoen. De 

overige activiteiten lenen zich er in principe ook wel 

voor, doch worden bezocht door voornamelijk seni-

oren. 



 
 

 50 school 50 vrij 25 rug  medaille  

Barbara 1,04,94 1,07,41 31,37  1 x zilver 

      

 50 school 50 vrij 50 rug   

Danielle 1,05,15 55,2 1   

      

 25 rug 25 vrij 25 school   

Lennie 33,15 28,22 33,75  1x brons 2 x zilver 

      

 50 rug 50 vrij 50 school   

Chris 52,15 49,65 51  3 x brons  

      

 25 rug 25 vrij 25school   

Wijnand 24 17,56 25  3 x goud  

      

 50school 50 rug 50 vrij   

Joost 1,03,12 1,06,10 52,66   

      

 25 school 25 vrij 25 rug   

Jasper 27,72 23,66 25,25  1x zilver 1 x brons  

      

 50 school 50 vrij 50 rug  2 x goud 1x zilver 

Sander 47,41 33,36 40,12   

      

 25 school 25 vrij 25 rug   2 x brons  

Robert 29,97 23,75 30,47   

      

Estafette   tijd     

Barbara  2,11,65 plek 2 beker gewonnen  

Daniëlle      

Wijnand      

Chris      

Jasper      

Sander      

 totaal 17 medailles      

 5 x goud  5 x zilver  7 x brons    
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De wedstrijdploeg zwemmen Lisse heeft 
zaterdag 21 nov een wedstrijd gehad in 
Arnhem.  
  
Om 10:00 uur was het verzamelen gebla-
zen, waarna de groep om 10:1 uur vertrok 
naar Arnhem. De groep bestond uit 9 
deelnemers van De Zevensprong.  
  
En aan de uitslag hiernaast te zien hebben 
de deelnemers uitstekend hun best ge-
daan. Ze volgden de aanwijzingen van de 
begeleiding keurig op.  
  
En, zoals gebruikelijk zijn we na de wed-
strijd nog even wezen snacken bij de 
McDonalds. Dat hadden ze allemaal wel 
verdiend. 
  
Begeleiders Erik Grun en Richard Lank-
heet zijn ook erg trots op deze mooie 
prestatie die de ploeg heeft geleverd. 
 

Stel je eens voor…. (vervolg) 

1) Vraag naar ondersteuning van VT-activiteiten 

aanbieders  

2) Het opstellen van een sociale kaart en is het no-

dig dat organisaties elkaar kennen en initiatieven 

onderling afstemmen? 

3) Wat zijn de consequenties en mogelijkheden 

van vermenging van doelgroepen en gevolgen van 

de integratiegedachte 

4) Hoe bereiken wij de doelgroep(en)  

5) Is er aanbod voor alle leeftijdsgroepen? 

 

De punten 1 t/m 4 zijn besproken en zeker deze 

zullen in gezamenlijkheid nader worden uitge-

werkt en zo mogelijk ook andere. Jullie zullen 

hier nader over worden geïnformeerd. Als je ge-

interesseerd bent en je wilt hierin bijdragen dan 

kan je dit kenbaar maken Michel of Epco 

 

Het was een inspirerende en gezellige bijeen-

komst waar zeker nog een vervolg op zal ko-

men. 
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Verjaardagen december 

  2 Michel van Tongeren VT-club Hafakker 

  4 Agnes Krom  Soos 

  5 Angelique Hendriks Zwemmen Lisse 

  9 Rosa Reijerkerk  Zwemmen Lisse 

 11  Lucia Snaar  Glind vakantie 

 24 Paul Gleijsteen  Zwemmen Lisse 

 27 Thea van der Valk Stijldansen 

 31 Elly Verbeek  Zwemmen Noordwijk  

 

Staat jouw naam niet in de lijst, maar ben je wel 

jarig in september? 

Dan heb ik je geboortedatum dus niet, als je die 

zou willen doorgeven, graag………… 

 

 

Op zondag 24 januari 2016 staat het Winterfeest weer 

op het programma, voor de 44
e

 keer ditmaal. Of we 

dat exact geteld hebben weet ik niet, maar in carna-

valsland is een veelvoud van 11 een bijzonderheid. 

De laatste jaren zien we, evenals bij een aantal andere 

activiteiten, een langzame maar gestage terugloop in 

het aantal deelnemers. 

De gouden jaren van weleer, waarin met busladingen 

vol deelnemers in Lisse aan het Winterfeest mee de-

den zijn wel voorbij, doch we gaan trachten om de 

neerwaartse lijn een halt toe te roepen. 

De carnavalsverenigingen hebben hun medewerking 

weer toegezegd, niet alleen door tijdens het feest aan-

wezig te zijn, maar ook in de voorbereiding wordt ge-

investeerd. 

Winterfeest 

Er zijn twee groepen geformeerd. Een die het inhou-

delijke programma nog aantrekkelijker gaat maken en 

de ander zal de promotie rond het feest voor haar re-

kening nemen. De vertegenwoordigers van de vereni-

gingen zetten hun schouders onder een feest voor 

jong en oud, met hossen en dansen, muziek en shows. 

En uiteraard zijn een Prins en Prinses uitverkoren. CV 

De Bokken uit Voorhout zorgt voor het prinsenpaar. 

 

Uiteraard zullen we zorgen voor voldoende flyers om 

aan onze deelnemers mee te geven, de regionale en 

plaatselijke pers worden benader, kunnen TV West en 

TV Bollenstreek iets ludieks uitzenden. 

 

En als vanzelfsprekend zijn ook jullie uitgenodigd…. 


