
STICHTING DE ZEVENSPRONG  

De dag vóór Koningsdag worden traditioneel de 

lintjes uitgereikt aan mensen die zich op een of an-

dere wijze hebben onderscheiden in de maatschap-

pij, beter bekend als de lintjesregen. 

 

In Lisse werden tien mensen gedecoreerd, waaron-

der Peter Schoonens. Peter heeft zich jarenlang in-

gezet voor de vakanties en de culturele avond.  

 

In Noordwijk werden Willemien en Martien Beuning 

behangen met een lintje voor hun jarenlange inzet 

bij het zwemmen in Noordwijk en Noordwijkerhout. 

Martien reageerde op mijn felicitatie met “Het was 

niet nodig, maar toch wel leuk!” 

 

Deze opmerking geldt volgens mij voor velen onder 

ons, wij voelen ons prettiger op de achtergrond, 

gewoon ons ding doen. Desalniettemin geeft zo af 

en toe een schouderklopje wel degelijk een heel fijn 

gevoel. Dus voor een ieder bij deze een zeer welge-

meend schouderklopje……… 

Het heeft de Koning behaagd…… 

Agenda 

Bestuursvergadering 10-05-2016 

Activiteiten Leiders verg. 24-05-2016 

Bestuursvergadering 14-06-2016 

Special Olympics 01/03-07-2016 

Glind vakantie 09/16-07-2016  

Vaartocht 24-09-2016 

 

 

Nieuwsbrief  

 april  2016 

 

Van Welzijn Teylingen en Welzijn Lisse / Hillegom 

krijg ik regelmatig folders met een scala aan oplei-

dingen. Ik zal zorgen dat ze in de nieuwsbrief wor-

den vermeld. 

Je kunt jezelf aanmelden, dat hoeft niet via mij. De 

kosten kun je declareren bij de penningmeester, je 

kunt ook een voorschot vragen indien gewenst. 

 
Training reanimatie en gebruik AED 

 

Stel dat tijdens een bijeenkomst of evenement ie-

mand onwel wordt of een ongeval krijgt. Wat doe je 

dan? Ben je in staat om gecontroleerd te handelen? 

Kun je vertrouwen geven in jouw handelen tijdens 

het geven van eerste hulp?  
 

Opleidingen 

 
Tijdens deze training leer je de eerste levensred-

dende handelingen. Ben je als vrijwilliger regelma-

tig in een situatie waar een groep mensen aanwezig 

is? Geef je dan op voor deze training.  

 

De training is kosteloos, maximaal 3 deelnemers 

per organisatie.  

Wanneer: Maandag 23 mei van 19.00 - 21.30 uur  

Waar:       ‘t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 B,  

                Sassenheim  

Opgave: info@welzijnteylingen.nl of telefonisch  

              0252 231 805, o.v.v. je naam en  

              De Zevensprong. 

 

 

 

 

mailto:info@welzijnteylingen.nl


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ingrid Faas Zwemmen Lisse 

14 Emiel Reijerkerk Zwemmen Lisse 

22 Lisa Nekeman Zwemmen Lisse 

25 Monique Schoone Zwemmen Lisse 

26 Margreth van Leeuwen Bollenband 

30 Annoeska Berg Zwemmen Lisse 

30 Ineke van Groeningen Zwemmen Lisse 

31 Barry van Dijk Zwemmen Lisse 
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Verjaardagen mei 

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

jarig in mei? Dan heb ik je geboortedatum dus 

niet, als je die zou willen doorgeven, graag……… 

Epco en ik hebben contact met de Rotary Lisse, waar 

we in gesprek zijn over een eenmalige activiteit voor 

kinderen van de Rotary leden in combinatie met leef-

tijdgenootjes die deelnemen aan activiteiten van De 

Zevensprong. Gedacht wordt aan landgoed Keuken-

hof, waarschijnlijk medio 2017. 

 

Ook met de Roraty Teylingen zijn we in gesprek, men 

wil op 3 juli een Harbour concert organiseren en de 

inkomsten middels verkochte kaarten zouden onder 

meer ten goede komen voor De Zevensprong. Voor 

deze inkomsten kunnen dan de wensen van de acti-

viteiten gerealiseerd. 
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Van de bestuurstafel…… 

Ten aanzien van de functie penningmeester is naar 

alle waarschijnlijkheid een (interim) oplossing nabij. 

Martien Beuning heeft aangegeven onder bepaalde 

voorwaarden de rol weer op zich te willen nemen. 

Een van de meest tijdrovende klussen voor de pen-

ningmeester is het innen van de deelnemersbijdra-

gen. De deelnemersadministratie wordt door mij 

gedaan en in Davilex Club kan ik in een handeling de 

incasso opdracht voor de bank aanmaken. Daarnaast 

nog een handvol acceptgiro’s versturen. Ook de con-

trole op de inning ligt dan bij mij. 

Martien en ik gaan op korte termijn om de tafel om 

e.e.a. te bespreken.  

Deze oplossing staat los van onze zoektocht naar 

een definitieve oplossing, de vacature blijft dus be-

staan…… 

Zwem wedstrijden 

 We hebben met 11 deelnemers de wedstrijd in 

Amsterdam bezocht. Ondanks dat bloemencorso 

was iedereen op tijd en men had er super veel zin 

in. We zijn van de laatste plaats opgeklommen 

naar de gedeelde 3e plaats met 166 punten. Onze 

dank gaat uit naar Erik Grun die ons heeft gehol-

pen deze dag. 

 

Rob, Anja en Richard, begeleiders. 

 

 

Special Olympics 

Op 1 juli 2016 zal een groep van 19 deelnemers en 

7 begeleiders De Zevensprong vertegenwoordigen 

op de Special Olympics. Zij nemen deel aan de 

zwemonderdelen in Nijmegen. 

Op 3 juli hoopt de groep beladen met gouden 

plakken terug te keren in de Bollenstreek. 

 

Meer info: 

www.specialolympics.nl/nationale-spelen-2016 

 

http://www.specialolympics.nl/nationale-spelen-2016

