
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING DE ZEVENSPRONG 

Op ZONDAG 3 september willen we een vrijwilli-
gersmiddag organiseren. Ik heb een email aan de 
vrijwilligers gestuurd met de vraag aan te geven wat 
jullie die middag willen gaan doen. 
Momenteel heb ik 16 reacties ontvangen, die het 
volgende beeld geven: 
 

Zeilen 3 

Kanovaren 2 

Tandem 4 

Fietsen 6 

Steppen 1 

Boerengolf 3 

Klootschieten 11 

Jeu de boules 1 
 
Voor degenen die nog een idee / reactie willen stu-
ren, tot 15 april zijn ze welkom. 
 
Zoals het er nu naar uitziet heb ik het idee dat het 
een (tandem-)fiets(puzzel)tocht gaat worden, met 
een klootschietpartijtje in de duinen (ik weet het, 
niet te dicht bij prikkelstruiken). We kunnen dan bij 
ons clubhuis afsluiten met een BBQ of iets derge-
lijks. 
 
Om de middag te organiseren ben ik wel heel blij als 
twee of drie van jullie mij daarbij willen helpen. Met 
elkaar moet het toch niet al teveel werk zijn en 
wordt het creatieve proces meer gevoed. 
 
Wie helpt mij? 
 

Vrijwilligersmiddag 

Agenda 

Soos beauty avond 13-04-2017 

Bestuursvergadering 24-04-2017 

Bestuursvergadering 22-05-2017 

Afdansen rolstoeldansen 27-05-2017 

NK G-dansen 03-06-2017 

Activiteiten Leiders Verg. 06-06-2017 

Samenloop voor Hoop 17 en 18-06-2017 

Soos klootschieten 22-06-2017 

Soos slotavond 29-06-2017  

Kom Mee toernooi 27-08-2017 

Vrijwilligersmiddag 03-09-2017 

Vaartocht 23-09-2017 
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Soos activiteiten 

De begeleiding van de Soos heeft enige averij opge-
lopen, een aantal vrijwilligsters is al langere tijd uit 
de roulatie. De activiteiten op de donderdagavond 
moeten echter wel doorgang vinden, dus is gedacht 
aan enkele thema-avonden: 
• 13 april is een beauty avond, de benodigde ma-

terialen worden geregeld, maar het zou heel ple-
zierig zijn als enkele extra handen behulpzaam 
zouden kunnen zijn. Wie helpt ons? 

• 22 juni gaan we in de speeltuin klootschieten. In
kleine groepjes lopen we een parcours en onder-
tussen gooien we een bal (kloot) voor ons uit. Het 
groepje dat de minste ballen gooit is winnaar. 
Wie helpt ons? 

• 29 juni is de slotavond. Dat is natuurlijk een fees-
telijk gebeuren en daar horen hapjes bij. Die
gaan de deelnemers maken en opeten. Wie helpt 
ons? 

 
Piet Turk verzorgt de sjoelavonden, ikzelf ga de 
vrijwilligsters vanaf 20 april helpen.  
Wie wil de Soos de helpende hand toesteken op (een 
van) de avonden? En vooral op genoemde data? 
 
Je kunt je bij mij aanmelden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Gerry van Amersfoort Rolstoeldansen 

8 Nico 
 

Warmerdam Jeu de Boules 

10 Rommie van Dokkum VT-club Hafakker 

14 Epco 
 

Boerema Bestuur 

15 Anouk 
 

Labrie Glind vakantie 

20 Jan 
 

Mosselman Bollenband 

22 Martien 
 

Beuning Bestuur 

22 Enid van der Niet Nordic Walking 

25 Addy 
 

Bulsink Stijldansen 

26 Coby 
 

Broekhuisen Soos 

27 Jordi 
 

Ligtvoet Zwemmen Lisse 

29 Jeroen 
 

Pluimers Zwemmen Lisse 

29 Arend 
 

Smit Zwemmen Noordwijk 
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Verjaardagen april 

Staat jouw naam niet in de lijst, 

maar ben je wel jarig in april?  

Dan heb ik je geboortedatum dus 

niet, als je die zou willen doorge-

ven, graag……… 
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Clubhuis: 

Piet Turk heeft er al een aardig aantal uurtjes werk 
in gestoken, de hele binnenkant krijgt een nieuwe 
kleur. Verven kunnen we wel aan Piet overlaten, het 
resultaat is nu al zichtbaar, laat staan hoe het er uit 
ziet wanneer Piet z’n laatste penseelstreken zet…. 

Piet’s broer Henk heeft de ventilatie gemaakt in de 
kast met spullen voor de activiteiten. Er is een roos-
ter rechtsachter in het plafond gemaakt, met een 
pijp naar buiten. Onder de deur is een grotere ope-
ning gemaakt, zodat het nu ventileert. 

Er is een nieuwe groep aangelegd voor de muziek-
hoek; daarnaast zijn de beide buitenlampen vervan-
gen en is de lantaarnpaal weer op sterkte. 

(Bijna) Klaar????  

1. 17 en 18 juni is in Hillegom weer een “Samenloop 
voor Hoop” van het KWF. Lijkt mij gezellie als we 
met de deelnemers en vrijwilligers een uurtje lo-
pen, vrijwilligers kunnen de hele nacht doorha-
len. We zoeken nog een of twee helpers bij de 
organisatie…..  
Lisa Nekeman doet de inschrijving, binnenkort 
meer hierover. 
 

2. 27 mei 2017 vindt het afdansen bij het rolstoel-
dansen plaats in de Julianakerk, Julianalaan 6 in 
Sassenheim. De aanvang is om 19:30 uur, de zaal 
is open vanaf 18:45 uur. Entree is € 5,00. In de 
pauze wordt een loterij gehouden. 

 
3. Op 27 augustus heeft de jeu de boules groep een 

“Kom Mee” toernooi. De opzet is eenvoudig, de 
deelnemers mogen dan iemand (of meerdere ie-
manden) meenemen (familielid, begeleiding, 
vriend(in), andere cliënt). Als je tijd en zin hebt, 
kom gerust eens een kijkje nemen, van 14:00 –
16:00 uur in Lisse, Gerard Doustraat 52. 

 
4. De Vaartocht staat ook al weer op de rol, op 23 

september vaart de boot vanaf de Lisserbrug 
richting De Kaag. 
 

 

 

Activiteiten: 


