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Samenloop voor Hoop
De Samenloop voor Hoop, een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor onderzoek naar
kanker (KWF) is op 17 en 18 juni in Hillegom, sportpark De Zanderij (achter het Fioretti college).
Aanvankelijk zou ook De Zevensprong daaraan hebben meegedaan, maar door het overweldigend kleine aantal aanmeldingen hebben Lisa en ik als organisatoren besloten om onze deelname te cancellen.
Jammer, maar wanneer er nauwelijks belangstelling
voor is, dan is dit besluit juist. Wellicht een volgende
keer weer….

Agenda
NK G-dansen

03-06-2017

Activiteiten Leiders Verg.

06-06-2017

Soos klootschieten

22-06-2017

Soos slotavond

29-06-2017

Glind vakantie

8 t/m 15-07-2017

Kom Mee toernooi

27-08-2017

Vrijwilligersmiddag

03-09-2017

Vaartocht

23-09-2017

Nordic Walking
De vrijwilligsters van het Nordic Walking hebben het
bestuur ingelicht over hun besluit te gaan stoppen
met hun activiteit. Na tien jaar tijdens de zomertijd
maanden (m.u.v. juli en augustus) elke maandag
met een groepje deelnemers te hebben gewandeld
in voornamelijk het Keukenhofbos (maar ook elders)
vonden zij het tijd wat anders te gaan doen.
Tenzij we andere vrijwilligers kunnen bewegen de
activiteit over te nemen, dan wel dat we de activiteit
kunnen onderbrengen bij een reguliere vereniging,
zal het Nordic Walking dus gaan stoppen eind juni.

Hoe het ook gaat aflopen, het bestuur bedankt Ria
Noordhoek, Enid van der Niet, Nelly van Dongen en
Ina Arrachart voor hun inzet bij het Nordic Walking.
Het Keukenhofbos zal een stuk rustiger worden op
de maandagavond, wanneer ons luidruchtige groepje wandelaars ontbreekt.
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Overlijden

Fondsen

Van de week bereikte mij het bericht dat Jan Borman is overleden, deelnemer van de Bollenband.

In Noordwijkerhout gaan per 1-7-2017 een Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds van start. Deze
fondsen geven een bijdrage in de kosten voor sport
en cultuur voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen lid
worden van een vereniging en wanneer hun ouders
niet meer dan 120% van het minimuminkomen komen zij in aanmerking voor maximaal € 225,00
(sport) of € 450,00 (cultuur).
Deze bedragen kunnen bijvoorbeeld worden besteed
aan lidmaatschap van een sportclub, zwemles, muziek- of dansles en de daarbij behorende materialen
of kleding.

Activiteiten:
1. Op 3 juni vindt het NK G-Dansen plaats in Geldrop. Met een volle bus, een eind rijden en dan
alles uit de kast voor een mooie prestatie. Er
wordt hard getraind om de deelnemers goed voor
te bereiden. Zet ‘m op!!
2. Van 8 t/m 15 juli is de Glind vakantie. 35 deelnemers en 11 begeleiders gaan op reis naar De
Glind, een gehucht nabij Barneveld. In het YMCA
hotel hebben ze een week lang dikke pret…
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 iemanden) 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.

Kennen jullie deelnemers / ouders die voor deze
fondsen in aanmerking kunnen komen, kun je hen
verwijzen naar de websites:
www.jeugdsportfonds.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl
voor nadere informatie en de spelregels

