
STICHTING DE ZEVENSPRONG 

Het nieuwe seizoen is al enige weken oud, de activi-

teiten draaien al weer op volle toeren en het lijkt wel 

alsof we nauwelijks een pauze hebben gehad in de 

zomerperiode. 

Ik heb me vorige week iets te lang bezig gehouden 

met de najaarsfeesten in Lisse, de harddraverij en de 

kermis trokken mijn tijd leeg. Daardoor is deze 

nieuwsbrief een paar dagen later dan je gewend 

bent.  

 

Ietsje later… 

Agenda 

 

Bestuursvergadering 10-10-2016 

Bollenband – St. Cecilia 11-10-2016 

Bestuursvergadering 14-11-2016 

Bestuursvergadering 12-12-2016 

Nieuwsbrief  

oktober 2016 

 

De Rotary Lisse/Hillegom heeft een project be-

noemd waarin de waarden van de Rotary worden 

doorgegeven aan de (klein-)kinderen van de leden. 

Het idee dat daaruit is ontstaan is om ergens in 

augustus 2017 een middag te organiseren op ma-

nege “Puntenburg” (Lisse), waar de jongste deelne-

mers van De Zevensprong een spelmiddag wordt 

aangeboden, waarbij de Rotary kinderen met hen 

meedoen. 

Piet Turk en ik hebben vorige week met de werk-

groep leden gesproken en we zijn van twee kanten 

enthousiast voor dit project. 

Het betreft dan deelnemers tot circa 12 jaar, die we 

dus bij De Zevensprong vinden bij het zwemmen en 

paardrijden. Naarmate de ideeën vorm gaan krijgen 

zullen ook de vrijwilligers van deze groepen be-

trokken worden bij de plannen. 

Weliswaar organiseert de Rotary de middag, maar 

enkele bekende gezichten vanuit De Zevensprong 

zijn zeer welkom en nodig…. 

Meer nieuws volgt later…… 

Rotary Lisse/Hillegom 

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


 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 

 

1 Ingrid den Ridder - de Haan Zwemmen Lisse 

3 Patricia 
 

Degenaars Zwemmen Lisse 

3 Lucie van der Niet Glind vakantie 

6 Bo 
 

Schniedewind Paardrijden Hillegom 

18 Danny 
 

Ligtvoet Zwemmen Lisse 

20 Jannie 
 

Sesink Jeu de Boules 

25 Frans 
 

Snaar Jeu de Boules 

25 Bob 
 

Zirkzee Zwemmen Lisse 

27 Mariėtte 
 

Lemmers Paardrijden Hillegom 

29 Britt 
 

Beukers Zwemmen Lisse 

31 Petra 
 

Overes - van Doren Soos 
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Verjaardagen oktober 

Staat jouw naam niet in de lijst, 

maar ben je wel jarig in oktober?  

Dan heb ik je geboortedatum dus 

niet, als je die zou willen doorge-

ven, graag……… 
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Vrijwilligers in het zonnetje 

Voor velen verscheen een onverwacht bericht in het 

Witte Weekblad van vorige week. Acht vrijwilligers 

van het Zwemmen in Lisse werden in het zonnetje 

gezet voor hun enthousiasme en de vele jaren werk 

bij het zwemmen. 

Onder toeziend oog van Lisser raadsleden ontvin-

gen Jacques Dierikx, Sandra en Ingrid Faas, Danny 

Ligtvoet, Ingrid de Ridder, Rianne en Sonja van der 

Poll en Marcel van der Lans een oorkonde, bloemen 

en attentie uit handen van Lisa Nekeman. 

De kop van het stukje in het Witte Weekblad luidde: 

“Wat geeft het veel voldoening en blijdschap als het 

lukt”.  

Ik denk dat we er allemaal zo in staan, het geeft ons 

vrijwilligers veel voldoening en blijdschap als we dat 

zien op de gezichten van de deelnemers. Hun blijd-

schap is aanstekelijk en geeft ons de energie om 

elke week weer aan de slag te zijn met ongewoon 

gewone kinderen en volwassenen. 

Jubilarissen, vanaf deze kant: Van harte ! 

Vrijwilligers: voel mijn trots ! 

 


