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Dat is me ook wat…..
Sommigen van jullie hebben wellicht last gehad
van wat vreemde emails vorige week.
Mijn emailadres was gehackt vanuit Nigeria en
men had er kennelijk lol in om mijn contacten een
email te sturen met de mededeling dat ik vast zat
in de Oekraïne, zonder paspoort en geld. Of jullie
maar even geld wilden overmaken.
Nu is mijn bankrekening niet voller geworden
(beetje jammer!), maar het is wel beangstigend.
Ondertussen is e.e.a. weer hersteld, doch ik kan
niet voor 100% zeggen dat alles weer op rolletjes
loopt. Mijn excuses alvast als iets misloopt in de
communicatie

Agenda
Extra Bestuursvergadering

06-11-2017

Bestuursvergadering

18-12-2017

Winterfeest

28-01-2018

Nordic Walking

Opslag kanotrailer

Vorige nieuwsbrief nog gemeld dat we naarstig op
zoek zijn naar andere begeleiders van de Nordic
Waling groep en dat een advertentie in de krantjes van de Bollenstreek geen resultaat heeft opgeleverd. Ondertussen staan de netwerken niet stil
en heeft Piet de interesse gewekt van twee dames
die “er wel oren naar lijken te hebben”.
Piet en ik gaan maar eens een gesprekje aan….

Het lijkt erop dat we een onderkomen kunnen verwelkomen voor de kanotrailer. De kano’s worden
eenmaal in de maand door Zwemmen Lisse gebruikt
om mee te gaan varen, hetzij in het zwembad (winter), hetzij buiten (zomer). De opslag van de kano’s
vormt al jaren een probleem, maar er lijkt licht aan
de horizon. Michel meldde dat Rene de Vlieger (vrijwilliger bij de VT-Club Hafakker) wellicht ruimte
heeft, anders kan roeivereniging IRIS in Lisse de
boten kwijt in het nieuwe onderkomen. Michel legt
contacten.

Voetballen

Stijldansen

De voetbalgroep in Hillegom (SV Hillegom) bestaat aan het einde van het seizoen (medio 2018)
al weer 10 jaar. Een mooi moment om een regionaal toernooi te organiseren voor zeventallen.
Koos en z’n mannen zal er alles aan gelegen zijn
om dit toernooi (en ook de aanloop er naar toe)
tot een geweldige happening te maken.

Traditiegetrouw heeft de groep stijldansers een
Nieuwjaarsbal bij een van de professionele dansscholen in de streek. Dat blijkt dit jaar door een
forse verhoging van de huurprijs welhaast ondoenlijk, dus is besloten om het Nieuwjaarsbal op
de eerste vrijdag van januari te houden in het
clubgebouw. Met de eigen groep, zonder publiek,
want daar is geen ruimte voor….
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Clubhuis
In de herfst vallen de balderen van de bomen,
vele daarvan pardoes op het dak van het clubhuis. Hoewel Epco al een keer het dak op is gegaan bleek dat het water langs een van de muren naar binnen stroomde. Piet is het dak opgeklommen en heeft alles weer geschoond.

De binnenplaats is dringend aan renovatie toe.
Tegelijkertijd speelt de vraag of de taxibusjes op
de binnenplaats kunnen draaien, waarvoor het
speeltuinhek moet worden verplaatst. De discussies zijn niet van de lucht, maar we gaan onderzoeken of de chauffeurs het draaien wel zien
zitten.
Het scheelt nogal wat aan kosten of “slechts” een
ophoging van de binnenplaats nodig is, of dat we
het geheel eerst moeten verharden en daarna
opnieuw bestraten. Wordt vervolgd.

Epco heeft een gesprek gehad met de buurman,
inzake de auto’s en steeds verder uitdijende
rommel op de oprit. De buurman wenst geen
medewerking te verlenen.
Epco heeft daarop een klacht ingediend bij de
gemeente Teylingen. Hij kreeg het advies mee
om aan de straatzijde van de oprit een bord met
art. 461 te plaatsen, dan kan de bijzonder opsporingsambtenaar (boa) indien nodig een bekeuring uitschrijven. We gaan zien wat er van
gaat komen…….

Zwemmen Noordwijk
Doordat in Binnenzee moet worden gewerkt met
een klein team aan zweminstructeurs is het aantal
deelnemers van de zwemlessen danig terug gelopen. Dat heeft dus weer gevolgen voor de inkomsten, terwijl de kosten voor de huur van het bad
alleen maar toenemen.
Via een advertentie in de Weekendkrant zijn drie
gegadigden gevonden, doch bij nader inzien hebben zij alle drie, om verschillende redenen, aangegeven af te zien van de functie.
Omdat we als bestuur het zwemmen als een van
de speerpunten van ons bestaan zien, hebben we
maandag 6 november een extra meeting belegd
om te bespreken wat we de komende periode
kunnen doen om het zwemmen in Noordwijk te
kunnen continueren. Wordt vervolgd….

Gymnastiek
De begeleidsters van de gymnastiek groep in
Noordwijk hebben aangegeven te willen stoppen.
In overleg met DOS pogen we op korte termijn
een oplossing te vinden, zodat Joyce en Kimberley
zich op andere activiteiten kunnen richten.

Winterfeest
28 januari is het jaarlijkse Winterfeest, opnieuw in
de hal van FC Lisse, met de carnavalsverenigingen
uit de streek.
Wel gaan we pogen het feest een uurtje in te korten, van 13 – 16 uur. De oudere deelnemers vinden vier uur feesten wel heel erg lang worden.

