
STICHTING DE ZEVENSPRONG  

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat zich 

opnieuw een zeer ervaren kracht heeft gemeld voor 

de vacature van bestuurder met als aandachtsgebied 

“vrijwilligers en activiteiten”.  

Piet Turk meldde zich al heel snel na het uitbrengen 

van de nieuwsbrief en heeft ondertussen de eerste 

meeting met het bestuur meegemaakt. 

Hoewel de rol van Piet in de komende maanden nog 

moet worden ingevuld en “gekaderd” is het de be-

doeling dat Piet een het (zo af en toe) bezoeken van 

een activiteit, contact houden met activiteiten lei-

ders en vrijwilligers, weten wat er zoal speelt op de 

activiteit grofweg de ingrediënten zijn. 

Dus zullen jullie in de komende periode Piet wel 

eens langs zien komen en een praatje met jullie ma-

ken.  

Nieuwe bestuurder 

Agenda 

 

Vaartocht 24-09-2016 

Bestuursvergadering 10-10-2016 

Bollenband – St. Cecilia 11-10-2016 

Bestuursvergadering 14-11-2016 

Bestuursvergadering 12-12-2016 

 

Nieuwsbrief  

september 2016 

 

De Vaartocht van 24 september in het kader van de 

Harddraverij feesten in Lisse wordt al vele jaren 

door De Zevensprong georganiseerd. 

Drijvende krachten achter het geheel zijn Piet en 

Susanne. Met hulp van een groot aantal vrijwilligers 

uit onze gelederen gaat het ook dit jaar weer een 

heerlijke middag varen worden voor veel van onze 

deelnemers. 

De boot vertrekt om 12:00 uur vanaf de Lisserbrug 

en is zo ongeveer 16:30 uur weer terug. 

Voor € 10,00 kunnen de deelnemers mee en krijgen 

daarvoor een complete, heerlijke lunch en er is een 

DJ aanwezig voor de muzikale begeleiding. 

 

Willen jullie onze deelnemers een zetje geven zich 

via de activiteitenleider aan te melden?  

Vaartocht 

De Bollenband en het koor St. Cecilia geven een con-

cert. Onze deelnemers vanaf circa 25 jaar zijn hierbij 

van harte welkom. 

Het concert wordt gegeven: 

Op Dinsdagavond 11 oktober 2016 

Bij Jeugdcentrum @Hok 

 Jacoba van Beierenweg 118 B 

 (naast sporthal De Tulp) 

Van 19:30 – 21:15 uur 

De entree is gratis en voor koffie / thee moet een 

kleine vergoeding worden voldaan. 

Willen jullie onze deelnemers een zetje geven zich 

aan te melden bij mij?  

franssnaar@outlook.com of via 06 1297 2244 

 

Bollenband – St. Cecilia 

mailto:franssnaar@outlook.com
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Vrijdag 1-7-2016 dag 1 

De zwemmers werden om 11.30 uur verwacht bij 

Sportcentrum De Waterkanten, waar we opgehaald 

werden door een bus van Beuk. We vertrokken met 

ruim 25 personen naar Nijmegen. Iedereen was best 

gespannen. Na twee uur rijden kwamen we bij het 

SO-dorp Heumersoord, we waren een van de eer-

sten die daar waren. Eerst maar even de bedden 

opmaken en het dorp verkennen, daarna macaroni 

eten en dan hup de bus in naar het  stadion De Gof-

fert van N.E.C. Daar wachtte helaas regen en we 

werden naar binnen gebracht door een muziek-

korps. We mochten een ereronde lopen, waarna we 

op onze plaats werden gezet en de opening met 

een dansgroep van 150 personen kon beginnen. De 

opening werd gevolgd door een optreden van Frans 

Bauer. Rond half tien terug naar het dorp, iedereen 
was best wel vermoeid en dus naar bed…… 
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Special Olympics Dag 2 

Om 6 uur eruit, ontbijten en naar het zwembad om 

de eerste ronden van het zwemmen te doen. Ieder-

een was best gespannen, mede omdat het niet zo 

goed liep in het begin. Maar dat hadden wij zelf 

snel onder controle. Alle deelnemers hebben goed 

hun best gedaan en dichtbij hun inschrijftijd ge-

zwommen. Dus dat belooft zondag wat. Na het 

zwemmen volgt de lunch in de Montessori school. 

Vandaar weer terug naar het SO-dorp waar de 

zwemmers lekker hebben kunnen rondneuzen in 

het dorp. Je kon je ogen laten nakijken, voeten 

masseren, tandartscontrole, conditietests, van alles 

en nog wat. Rond 17:00 uur gingen we eten in een 

grote tent, we kregen zilvervliesrijst met kerrie- en 

ketchupsaus. Sommigen vonden het niet echt lek-

ker… Na het eten even uitbuiken en dan opmaken 

voor het grote feest in het SO-dorp. Daar hebben 

de zwemmers gefeest tot een uur of 10, waarna het 

lekker slapen was, buiten was het berenkoud…..  

 

Dag 3  

6 uur opstaan en alles weer inpakken, want alles 

moest mee naar het zwembad. Eerst nog ontbijten 

en dan op weg naar het zwembad voor de finaledag. 

Onze spullen konden we achterlaten in de school. 

Iedereen was nog meer gespannen, maar ook erg 

z’n best gedaan en we hebben wel een aantal prij-

zen gepakt: 2 x goud, 10 x zilver en 2 x brons en 

17 vaantjes. 

En onderweg naar huis zijn we nog even langs ge-

gaan bij De Bikkelbeer in Houten voor het diner. 

Hier namen we afscheid van Arco Kostelijk die is 

gestopt bij de wedstrijdgroep. We kwamen rond 

22:00 uur aan in Lisse, waar we werden opgewacht 

door ouders en Lisa en Danny. Afscheid nemen van 

elkaar, we waren moe en wilden naar huis…. 

 

Iedereen bedankt voor het fijne en gezellige week-

end en tot 2018 in Doetinchem…… 

 
Vrijwilligers van de Special Olympics 2016 



 
 

1 Joke van den Berg VT-club Hafakker 

1 Ineke de Jong De Glind vakantie 

3 Isabelle Heemskerk Stijldansen 

4 Moniek Ozanna 
 

5 Ad van Elk Stijldansen 

8 Piet Zirkzee Jeu de Boules 

14 Renate Breedijk Zwemmen Noordwijkerhout 

17 Joke van de Hoef Zwemmen Noordwijkerhout 

17 Rob Sesink Jeu de Boules 

18 Corrie Rekelhoff Zwemmen Lisse 

23 Tom de Jeu De Soos 

23 Nelly van Wanrooij De Soos 

25 Richard Lankheet Zwemmen Lisse 

27 Nelly van Dongen Nordic Walking 

29 Jan van de Meeberg Jeu de Boules 

30 Willem Bom De Glind vakantie 

Verjaardagen september 

Staat jouw naam niet in de lijst, maar ben 

je wel jarig in juni, juli of augustus?  

Dan heb ik je geboortedatum dus niet, als 

je die zou willen doorgeven, graag……… 
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