
  STICHTING DE ZEVENSPRONG 

Een nieuw jaar ligt weer voor ons, 2016. Een jaar 

waarin we enerzijds onze vertrouwde activiteiten 

zullen aanbieden, anderzijds verwacht ik ook wel 

wat nieuwe activiteiten. Het kan ook zo maar zijn 

dat we gaan inspelen op maatschappelijke trends. 

Hierbij kun je denken aan meer individueel of kleine 

groepen gerichte activiteiten. Maar zover is het al-

lemaal nog niet, we zullen het gaan zien. Voorlopig 

hebben onze 147 vrijwilligers (stand 1-1-2016) nog 

steeds plezier in hun werkzaamheden. 

De Zevensprong kan al heel lang bogen op een 

groot aantal vrijwilligers. En we kunnen die vrijwilli-

gers niet vaak genoeg een compliment geven voor 

hun inzet, vaak elke week. Eén van die compliment-

jes hebben jullie ontvangen vlak voor de Kerstda-

gen. Een kaartje vergezeld van een kleine attentie, 

die wellicht nog iets in geldelijke vergoeding in zich 

herbergt. En zo niet, het gebaar is voor ons vaak het 

belangrijkste. 

Het kaartje is overigens gemaakt op het Bollenpalet, 

door een van de daar werkzame deelnemers.  

De beste wensen voor 2016 

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 

 

Ook dit jaar gaan we er samen voor zorgen dat de 

deelnemers met veel plezier hun activiteiten blijven 

bezoeken. Dan hebben wij, vrijwilligers, het ook naar 

ons zin. 

Een heel plezierig en gezellig 2016.  

Nieuwsbrief

 december 2015

 

Zoals in de voorgaande editie vermeld, is een enquê-

te uitgezet onder de circa 130 jongeren die we ken-

nen als (ondertussen vertrokken) deelnemers. In die 

enquête is gevraagd om aan te geven waar de be-

langstelling van deze groep jongeren naar uit gaat. 

Dat kan heel divers zijn, van sporten, creatief bezig 

zijn, muziek, uitgaan, leren of bedenk maar welke 

categorie.  

Het is dan de bedoeling om uit de inzendingen een 

of meerdere nieuwe / aangepaste activiteiten op te 

gaan zetten…… 

 

Aanbod voor jongeren 

Dat is de bedoeling……….., maar het aantal terug 

ontvangen briefjes / emails is tot nu toe slechts 

ZES. En dat terwijl was verzocht om voor de Kerst te 

reageren. 

De reactie is dus nog heel pover, we gaan ons dus 

nog een keer beraden over vervolgstappen. Ik kan 

mij goed voorstellen dat sommige ouders wat meer 

tijd nodig hebben of er niet aan hebben gedacht…. 

En wellicht moeten we tot de conclusie komen dat 

er geen behoefte is aan vrijetijd besteding voor 

jongeren…. 
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Verjaardagen januari 

2 Paul Hoogkamer Soos 

4 Marianne Distelbrink Jeu de boules 

4 Thea Wijnands Glind vakantie 

5 Remi Schellingerhout zwemmen Lisse 

11 André Distelbrink Jeu de boules 

14 Piet Turk Vaartocht 

16 Arja Bitter zwemmen Lisse 

18 Anja Degenaars zwemmen Lisse 

19 Monique van Velzen Glind vakantie 

23 Paul van den Nieuwendijk Paardrijden N'hout 

24 Berty van der Veen Glind vakantie 

24 Petra van Schie VT-club Hafakker 

25 Edwin ter Wolbeek Glind vakantie 

 

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………… 

 

Gefeliciteerd 

allemaal 

Op zondag 24 januari vieren we het 44e Winter-

feest in de sporthal van FC Lisse. 

Al meermalen zijn de instellingen en hun “buitenge-

bieden” via de email bestookt met flyers, dat zal nog 

tweemaal gaan plaatsvinden. 

Er worden pogingen ondernomen om ook in de 

plaatselijke weekbladen aandacht aan het Winterfeest 

te geven, doch dat blijkt een lastig traject. Desalniet-

temin blijven we het proberen. 

De vraag aan jullie is dus om de deelnemers waar-

mee je in contact bent op het Winterfeest te attende-

ren. Gewoon doen hè….. 

Winterfeest 

Over enkele maanden staan de Special Olympics

weer op het programma.  

En, zoals ook andere jaargangen het geval was, ook 

dit jaar gaat een delegatie van De Zevensprong met 

begeleiders deelnemen aan deze prachtige spelen. 

De voorbereidingen zijn al in volle gang, de eisen 

voor de begeleiders zijn aangescherpt en die worden 

ingevuld, de deelnemers worden langzaamaan inge-

fluisterd en uiteraard zijn de trainingen niet van de 

lucht. 

Via deze link www.wedstrijdzwemmenlisse.com kun 

je de verrichten van de wedstrijdzwemmers volgen, 

via teksten en foto’s. Geweldig! 

 

44e 

Winterfeest 
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Wedstrijdzwemmers 

De feestdagen hebben mij veel voldoening gege-

ven, maar ook heel veel drukte. 

Daardoor is de nieuwsbrief een beetje in de knel 

gekomen. Mijn excuses hiervoor…………!! 

 


