
STICHTING DE ZEVENSPRONG  

Op 1, 2 en 3 juli neemt de wedstrijdgroep zwemmen 

Lisse deel aan de Special Olympics. En dat is voor de 

begeleiding nog een stevige voorbereiding. Zo is 

vanuit de organisatie een overzicht gemaakt waar-

aan de begeleiders dienen te voldoen. Onder andere 

moet voor een ieder een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) worden aangevraagd. Gelukkig kan dat te-

genwoordig elektronisch en ook nog eens gratis, 

dus de aanvragen zijn onderweg. 

Ter voorbereiding staan vier wedstrijddagen op het 

programma: 

 19 maart  Bergschenhoek 

 23 april  Amsterdam 

 8 oktober  Lisse 

 12 november  Schiedam 

 

Via deze link www.wedstrijdzwemmenlisse.com kun 
je de verrichten van de wedstrijdzwemmers volgen, 
via teksten en foto’s. Geweldig! 

 

Special Olympics 

Agenda 

Act. Leiders vergadering 09-02-2016 

Bestuursvergadering 16-02-2016 

Bestuursvergadering 29-03-2016 

Bestuursvergadering 10-05-2016 

 

 

Nieuwsbrief  

 Januari 2016 

 

De inventarisatie met betrekking tot het creëren van 

activiteiten voor jongeren is teleurstellend geweest. 

Op de 139 uitgezette formulieren zijn 8 reacties 

gekomen. De conclusie moet dus luiden dat er niet 

zo heel veel behoefte is voor jongeren. Het kan zijn 

dat de meesten thuis al voldoende te doen hebben. 

 

Aanbod voor jongeren 

Het 44
e

 Winterfeest was afgelopen zondag in Lisse 

een mooi carnavalsfeest. In de Bassie en Adriaan 

caravan werd het Winterfeest prinsenpaar geïntro-

duceerd, veel nieuwsgierige deelnemers waren op 

het feest afgekomen. 

De carnavalsverenigingen en de muziek zorgden 

voor een prima omlijsting, de sporthal was omgeto-

verd in een feesthal, het was in één woord 

“franstastisch”. 

Dank aan allen die aanwezig waren, dan wel hebben 

bijgedragen aan het slagen van het Winterfeest 

 

 

 

Winterfeest Tennissen ??? 

Michel van Tongeren en ik hebben vorige week een 

gesprek gehad met vertegenwoordigers van tennis-

vereniging Unicum uit Oegstgeest.  

Twee enthousiaste mensen die het voornemen heb-

ben om tennisles te gaan aanbieden, op de woens-

dagmiddag voor junioren, een avond voor senioren. 

Binnenkort wordt een flyer rondgestuurd om eenie-

der kennis te laten nemen met tennis. Dus wie weet 

hebben we er straks een nieuwe activiteit bij. 

 

 

 

http://www.wedstrijdzwemmenlisse.com/
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Verjaardagen februari 

3 Jaco Bijlemeer VT-club Hafakker 

3 Rob degenaars Zwemmen Lisse 

3 Gerrit Vreeken Rolstoeldansen 

8 Netty van der Vlugt Bollenband 

14 Sandra Faas Zwemmen Lisse 

14 Toon Meeuwissen Jeu de Boules 

18 Richard de Haas Zwemmen Lisse 

19 Gerard Bakker Zwemmen Lisse 

28 Caroline van der Hoeven Zwemmen Noordwijk 

28 Elly de Jeu Jeu de Boules 

   

   

   

 

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

jarig in februari? 

Dan heb ik je geboortedatum dus niet, als je die 

zou willen doorgeven, graag………… 

 

Van 9 tot 16 juli is de vakantie week in De Glind 

(vlakbij Barneveld) gepland. De groep bestaat uit ca. 

40 deelnemers en 12 begeleiders. Men verblijft in het 

voormalige YMCA-hotel dat alle faciliteiten heeft voor 

een gezellige vakantie. Elke dag worden uitstapjes 

georganiseerd en die worden in kleine groepen be-

zocht. 

De kosten voor een week compleet verzorgd bedra-

gen € 510,00. Er zijn geen bijkomende kosten, an-

ders dan iets van zakgeld…. 

Voor deze vakantie is nog een aantal plaatsen vrij, 

dus wanneer je iemand weet die wellicht mee zou 

willen gaan, we horen het graag.  
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NK dansen Glind vakantie 

Op 4 juni doet de stijldansgroep weer mee aan Ne-

derlands Kampioenschap G-dansen.  

Dat wordt ditmaal helemaal in Steenwijk georgani-

seerd, een knap eindje rijden met de bus. Maar uiter-

aard gaan we ervanuit dat de groep uit voldoende 

deelnemers bestaat om met elkaar te kunnen genie-

ten van een prachtige en spannende dag.  

Er wordt immers wel om de gouden, zilveren en 

bronzen plakken gestreden. We houden jullie in de 

gaten via facebook van Stichting De Zevensprong. 

 


