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Hebben jullie speciale dagen binnen je activiteit?
Meld ze even bij mij, dan neem ik ze op in de
nieuwsbrief…….. thnx

Winterfeest, wat een feest…..
Afgelopen zondag was het Winterfeest, en een feest
is het geworden. Mede dankzij een injectie op het
gebied van publiciteit, stukje in de plaatselijke
nieuwsblaadjes en Facebook bleek dat de opkomst
een stukje hoger lag dan voorgaande jaren.
Uiteraard was het vroeger drukker, wel zo’n 1.300
bezoekers in de “Glazen hal” van de Hobaho in Lisse. Maar daarbij moeten we niet vergeten dat er tien
tot twaalf carnavalsverenigingen waren, met hun
raad en gevolg. Nu zijn dat er nog “maar” zes. En
ook dat scheelt dus aanzienlijk in de bezetting. Mijn
indruk van het geheel werd bevestigd door meerdere aanwezigen.

Social media
In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan
naar iemand die mij zou kunnen helpen met social
media, om te beginnen met Facebook.
Die handschoen is dus meteen opgepakt door Thomas Otten, vrijwilliger bij het voetballen in Hillegom.
Thomas heeft enerzijds de nodige kennis, anderzijds de nodige ervaring met Facebook.

En dat was ook wel te merken, hij was meteen enthousiast om het beheer van de Facebook pagina
Het feest zelf liep als vanouds op rolletjes, met twee voor z’n rekening te nemen, een jongeman waar je
spreekstalmeesters, prima blaaskapellen en goede gewoon energie van krijgt.
hosmuziek tussendoor was geluid niet van de lucht.
Een enorm applaus was er voor onze Bollenband, Ikzelf had het idee om alle relaties (deelnemers,
tja, niet meer weg te denken uit het programma ouders, begeleiders, ….) die in het administratiesys(doen we dus ook niet).
teem bekend zijn een email te sturen met de vraag
om De Zevensprong te “liken”, goed idee vond ThoEen beetje rust voor de deelnemers tijdens de op- mas en binnen no-time kennen we een hele schare
tredens van de dansmariekes, maar verder was het aan volgers.
een levendig geheel.
Nu is het dus aan jullie om Facebook levend(ig) te
Een ieder die op wat voor manier ook z’n steentje houden, dus geef zo af en toe eens een bericht of
heeft bijgedragen aan het Winterfeest: klasse en veel foto. Deze weken stond het Winterfeest in de picture, volgende keer jullie activiteit?
dank!!!!

Pagin
Titel
Pagina
2nieuwsbrief

Pagina
3
Nieuwsbrief
februari
2017
Nieuwsbrief
juli
2015

Verjaardagen februari
3
3
8
14
14
15
18
18
19
28

Rob
Gerrit
Netty
Sandra
Toon
Niels
Richard
Paul
Gerard
Elly

Degenaars
Vreeken
van der Vlugt
Faas
Meeuwissen
Jansen
de
Haas
van
Iersel
Bakker
de
Jeu

Zwemmen Lisse
Rolstoeldansen
Bollenband
Zwemmen Lisse
Jeu de Boules
Zwemmen Lisse
Zwemmen Lisse
VT-club Hafakker
Zwemmen Lisse
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………

Clubhuis veranderingen:
In en rond het clubhuis is e.e.a. aan het veranderen:
1. Piet, z’n broer Henk, en ik gaan woensdag a.s.
een bouwtechnische schouw maken door het
clubhuis. Een eerder snelle blik van Henk gaf ons
inzicht in een mogelijke oplossing voor de vochtigheid in de materialen opslagkamer. En er zal
vast nog meer te doen zijn.
2. Piet gaat de komende maanden de binnenkant
van het clubhuis van een nieuw laagje verf voorzien, hier en daar is dat hard nodig. Uiteraard
gaat dit in overleg met de activiteiten leiders,
want het moet wel in samenhang met de activiteiten gebeuren.

Activiteiten:
1. De Glind vakantie vindt dit jaar plaats van 8 tot
en met 15 juli, uiteraard in De Glind, een gehucht
nabij Barneveld.
De prijs bedraagt € 525,00 per deelnemer, hierin
zijn inbegrepen het vervoer, het hotel, het eten,
de uitstapjes, de versnaperingen, e.d. Kortom,
een geheel verzorgde vakantie. Een klein beetje
zakgeld voor de deelnemers wordt op prijs gesteld, is niet noodzakelijk.
De vakantieweek heeft nog plaats voor een aantal
deelnemers, dus mochten jullie nog iemand weten die mee zou willen, dan gaarne een meeltje
naar Berty van der Veen (reinenberty@gmail.com).

2. Michel van Tongeren en Epco Boerema hebben
gesproken over wellicht een nieuwe activiteit:
Tjalk varen. Dat kan in kleine groepjes op een
echte Tjalk, waarmee we kunnen varen op de
Kagerplassen, vanuit Warmond. Het lijkt ons een
prima idee, dus dat gaan we bij goed weer eens
In 2015 heeft een aantal vrijwilligers de cursus “leuitproberen….
vensreddend handelen” gevolgd, in het clubhuis. De
cursus werd gegeven door Fire Rescue en was heel
plezierig en uiterst leerzaam.

Cursus

Meerderen hebben verzocht om een herhaling van
deze cursus. Ik zal contact opnemen met Servicepunt Vrijwilligers Lisse (SVL) (en Hillegom), waar dit
soort cursussen regelmatig plaatsvinden. Omdat dit
gepaard gaat met enige subsidie van de gemeenten
is de deelname een stuk goedkoper dan zelf een
cursus organiseren.
Doet SVL het dit jaar niet dan organiseren we de
cursus in het clubhuis. Wordt vervolgd.

