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Gymnastiek Noordwijk
Moest ik vorige maand melden dat we afscheid
gingen nemen van deze activiteit, nu kan ik melden dat we nog tenminste een half jaar verder
kunnen.
Dat komt omdat Gion Henquet, vader van Nanja,
heeft aangeboden om de groep het eerste half
jaar van 2018 te willen begeleiden.
Dat geeft ons de mogelijkheid om naar een meer
definitieve oplossing te zoeken, tezamen met
DOS, de turnvereniging in Noordwijk.

Agenda
Nieuwjaarsbijeenkomst Soos

04-01-2018

Nieuwjaarsbal Stijldansen

05-01-2018

Winterfeest

28-01-2018

Bestuursvergadering

22-01-2018

Bestuursvergadering

26-03-2018

En uiteraard zijn we Gion bijzonder dankbaar dat
hij “de kar” een half jaar wil trekken. Chapeau.

Oranjevereniging Teylingen
De Oranjevereniging Teylingen heeft op woensdag
avond 27 december een diner georganiseerd voor
44 alleenstaanden / eenzamen in Sassenheim.
Plaats van handelen was restaurant Eigen Wijze.
Bestuur, vrijwilliger en burgemeester waren de
obers.
Tijdens het diner mocht een sponsorbedrag aan
een goed doel worden geschonken en dat werd De
Zevensprong. Epco heeft de cheque in ontvangst
genomen en uitte dat hij blij verrast was.

Nieuwe activiteiten?
VTV Leiden, een organisatie die nagenoeg hetzelfde
doet als De Zevensprong maar dan in de Leidse regio, heeft aangegeven dat zij als gevolg van subsidievermindering twee van hun lopende activiteiten
in De Bollenstreek moeten stoppen. VTV Leiden beperkt zich tot Leiden.
De vraag is of De Zevensprong beide activiteiten wil
overnemen. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd, binnenkort zullen “overname”-besprekingen
gaan plaatsvinden.
Het betreft bowlen in De Oude Tol in Sassenheim,
waar een groep van 39 deelnemers en een aantal
begeleiders eenmaal in de maand veel plezier aan
beleeft. Een Eetcafé, “de Kromme Tafelpoot”, loopt
met 31 deelnemers en een aantal vrijwilligers als
een zonnetje.
In wezen nemen we als Zevensprong een prima
draaiend geheel over.
Daarnaast zijn er nog “Bollenstrekers” die onderdeel
uitmaken van een VTV activiteit. Hier wordt nog nader over gesproken, omdat het uiteen halen van
bestaande groepen best wat onrust geeft.
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Winterfeest

Nieuwjaarsborrel Soos

Zondag 28 januari is het jaarlijkse Winterfeest,
zoals gebruikelijk in de hal van FC Lisse, met de
carnavalsverenigingen uit de streek.
Het programma is enigszins aangepast, zodat het
nu van 13:00 – 16:30 uur feesten is.

Een poosje geleden heb ik jullie via de email een
uitnodiging gestuurd voor de Nieuwjaarsborrel bij
de Soos, op donderdagavond 4 januari, aanvang
19:30 uur.

De Bollenband is van de partij.
Als je zin hebt, kom gerust een kijkje nemen….

Voor alle duidelijkheid: dit betreft geen formele
happening waar de bestuursleden een ieder bij
binnenkomst een handje geven en de beste wensen overhandigen.
Nee, het is een informeel gebeuren dat door de
vrijwilligers van de Soos wordt georganiseerd.
Uiteraard worden er handjes gegeven en wensen
over en weer geuit, doch het accent ligt meer op
een kijkje voor en achter de schermen van de
Soos. Hapje en drankje staan klaar….
Belangstelling: aanmelden bij Yvette Kaandorp,
via y.kaandorp@ziggo.nl

