Nieuwsbrief
maart 2017

S TICHTING D E Z EVENSPRONG

Agenda
Act. Leiders vergadering

07-03-2017

Bestuursvergadering

13-03-2017

Voetbalwedstrijd Hillegom

19-03-2017

Soos beauty avond

13-04-2017

Afdansen rolstoeldansen

27-05-2017

NK G-dansen

03-06-2017

Samenloop voor Hoop

17 en 18-06-2017

Soos klootschieten
Soos slotavond

20 jaar rolstoeldansinstructeurs

22-06-2017
29-06-2017

Soos activiteiten

In januari 2017 waren Finy Jansen en Gerrit Vreeken
20 jaar actief als rolstoeldansinstructeurs bij de
Zevensprong. Beiden werden verrast met een lekker
etentje, een fantastische blijk van waardering. Maar
daarnaast werden ze tijdens het eten ook nog eens
door Epco in de bloemetjes gezet, met een leuke
speech erbij.

De begeleiding van de Soos heeft enige averij opgelopen, 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:
 De eerste donderdag van de maand wordt naast
het programma een sjoelcompetitie gehouden,
waar alle deelnemers aan mee kunnen doen.
Finy en Gerrit bedanken langs deze weg het bestuur  13 april is een beauty avond, de benodigde matehartelijk voor de goede gaven.
rialen worden geregeld, maar het zou heel plezierig zijn als enkele extra handen behulpzaam
En wij zijn uiteraard bijzonder verguld met het vele
zouden kunnen zijn.
en goede werk dat beiden elke week weer verrich-  22 juni gaan we in de speeltuin Klootschieten. In
ten.
kleine groepjes lopen we een parcours en ondertussen gooien we een bal (kloot) voor ons uit. Het
groepje dat de minste ballen gooit is winnaar.
Ook hier kunnen we nog extra handen gebruiken.
 29 juni is de slotavond. Dat is natuurlijk een feestelijk gebeuren en daar horen hapjes bij. Die
gaan de deelnemers maken en opeten. Extra
handen zijn zeer welkom.
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 opgeven.
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Clubhuis:

Staat jouw naam niet in de lijst,
maar ben je wel jarig in maart?
Dan heb ik je geboortedatum dus
niet, als je die zou willen doorgeven, graag………

Activiteiten:

Al langere tijd bestaat de indruk dat het dak van het 1. 17 en 18 juni is in Hillegom weer een “Samenloop
voor Hoop” van het KWF. Lijkt mij gezellie als we
clubhuis zo lek is als een mandje. Eén plek bleek
met de deelnemers en vrijwilligers een uurtje loook inderdaad lekkage te veroorzaken, dat is verpen, vrijwilligers kunnen de hele nacht doorhaholpen.
len. We zoeken nog een of twee helpers bij de
Nadere inspectie leerde ons dat met name de ruimte
organisatie…..
waar de spulletjes zijn opgeslagen niet wordt geventileerd. Het gevolg is dat in de wintermaanden 2. 27 mei 2017 vindt het afdansen bij het rolstoelals gevolg van de warmte in het clubhuis condens
dansen plaats in de Julianakerk, Julianalaan 6 in
ontstaat en die kan niet weg.
Sassenheim. De aanvang is om 19:30 uur, de zaal
Binnenkort zal worden begonnen met een simpele
ventilatie aan te brengen in de spullenruimte, zodat
we ook daar van het vocht verlost zijn.

is open vanaf 18:45 uur. Entree is € 5,00. In de
pauze wordt een loterij gehouden.

3. 19 maart 2017 vind een voetbalwedstrijd plaats
van het G-team van SV Hillegom. In de rust van
de wedstrijd van SV Hillegom gaan de mannen
strafschoppen schieten op de keeper van het 1e
team. Aanvang 12:30 uur op Sportpark De ZanMedio februari hebben Epco, Piet en ik een gesprek
derij in Hillegom.
gehad met mensen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek.
4. Op maandag 3 april gaat de Nordic Walking
Onderwerp was een verkenning naar mogelijkheden
groep weer “aan de wandel”. Het is dan weer lanom statushouders die in 2015 of 2016 in de Bollenger licht in de avond.
streek zijn gehuisvest aan (vrijwilligers)werk te helpen.
5. Bij het Zwemmen in Noordwijkerhout heeft activiVan onze kant is aangegeven dat we mogelijkheden
teiten leidster Patricia Wolswijk haar functie om
zien als “conciërge” bij het clubhuis, ter assistentie
privéredenen moeten neerleggen. Martien Beuvan Tom de Jeu. Daarnaast wellicht ook bij een of
ning vervangt haar (voorlopig) in die rol, in de
meerdere activiteiten.
zwem technische leiding komt geen wijziging.

Ontwikkelingen:

De ISD afvaardiging gaat de komende weken inventariseren of statushouders interesse hebben.
Wordt vervolgd..

