S TICHTING D E Z EVENSPRONG

Zwemmen Noordwijk
De advertentie in De Weekendkrant heeft wel belangstellenden opgeleverd, doch alle drie gaven te
kennen af te zien van zwemles geven.
Gelukkig is wel een nieuwe vrijwilligster verwelkomd (ik krijg de gegevens nog) die enkele weken
heeft meegekeken en het team gaat versterken.
We blijven energie steken in het aantrekken van
enkele zwemliefhebbers….

Nordic Walking
Maandagavond 2 oktober is de laatste avond voor
de Nordic Walking groep, de vrijwilligsters hebben
besloten om na 10 jaar met de groep te hebben
gewandeld toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Nieuwsbrief
okt ober 2017

Agenda
Laatste Nordic Walking avond 02-10-2017
Zwemwedstrijd

07-10-2017

Bestuursvergadering

23-10-2017

Activiteiten Leiders verg.

31-10-2017

Gehandicaptenconcert

31-10-2017

Bestuursvergadering

04-12-2017

De Beweegschool
Vorige week hebben Epco en ik een bezoek gebracht aan De Beweegschool in Noordwijk, gesitueerd in een chic pand.
De Beweegschool is er voor mensen die niet graag
naar reguliere sportcentra gaan, maar wel willen
sporten of bewegen. Je bent geen tijd kwijt aan
omkleden en douchen; je kunt je gewone kleding
aanhouden.
Het concept is leuk, je loopt of fietst en voor je zie
je een pad of weg waarover je beweegt, geen
harde muziek, geen spiegels en in een ruime zaal.
En dat alles in een gezellige, ontspannen sfeer.

Een oproep in de plaatselijke nieuwsblaadjes heeft
geen respons opgeleverd, pogingen vanuit het
bestuur om vrijwilligers te vinden dan wel om de
activiteit onder te brengen bij een reguliere vereniging zijn (vooralsnog) gestrand.
Uiteraard blijven we ons best doen om de deelnemers hun activiteit te laten doen, tenslotte hebben
ze er al langere tijd veel plezier in en bewegen is
tenslotte van levensbelang.
Wij kregen een heel goed gevoel bij dit concept en
wellicht is het een leuk alternatief voor de Nordic
Wellicht vormt De Beweegschool in Noordwijk een Walking groep. We gaan maar eens kijken….
alternatief, we gaan het met de groep bespreken.
Overigens is het ook voor jezelf erg leuk, dus voor
meer informatie:
www.debeweegschool.nl
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Bob
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Britt
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Zwemmen Lisse

Petra

Overes - van Doren

31

Soos

Dragica

Steenvoorden - Popovic

31

VT-club Hafakker

Activiteiten:
Gehandicaptenconcert:
Muziekvereniging St. Cecilia uit Voorhout organiseert samen met De Bollenband op 31 oktober
het Gehandicaptenconcert.
Plaats van handelen is @Hok in Voorhout en het concert start om 19:30 uur.
Afwisselend brengen St. Cecilia en de Bollenband muziek uit hun uitgebreide repertoire. En tegen
het einde zorgt blaaskapel de Mexicano’s dat iedereen de vloer op gaat komen….

