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Gymnastiek Noordwijk
Mijn gehoor is stevig aan erosie onderhevig, daarom versta ik de telefoon niet zo genuanceerd als
nodig.
Het kon daarom verkeren dat ik de heer Henquet
abusievelijk met de voornaam Gion (dat had ik
verstaan) had vermeld in de vorige nieuwsbrief.
Het moet natuurlijk Guillaume zijn…….
We zijn gelukkig niet minder blij dat Guillaume de
“klus” op zich neemt.

Vrijwilligersprijs 2018
Annoeska Berg en Sandra van der Poll van het
Zwemmen Lisse vonden het tijd worden om twee
van hun collega’s extra in het zonnetje te zetten,
Joyce Ligtvoet en Sandra Faas werden zodoende
genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2018 in
Lisse.
Tja, en dan begint een periode van wachten.
Uiteraard waren Joyce en Sandra niet de enigen,
de strijd moest met meerdere kandidaten worden
aangegaan.
Maar uiteindelijk werd de vrijwilligersprijs een
prooi voor Sandra. Ze kreeg de prijs uitgereikt van
wethouder Cees Ruigrok op het galafeest in het
Fioretti College.
Sandra zet zich al zo’n 28 jaar in voor en bij het
zwemmen. De bronzen penning met de inscripytie
“kanjer” en een cheque van € 50,00 zijn dan ook
meer dan verdiend.
Sandra, van harte en we hopen je nog jaren in
ons midden te zien (werken….).
In Hillegom werd Niels Jansen voorgedragen voor
de titel “Kanjer van het Jaar” (jongeren onder 25
jaar), Niels haalde het net niet en kreeg een
eervolle vermelding.
Chapeau Niels, helemaal top! Voor ons ben je wel
een kanjer!!

Agenda
Soos Mondorgelclub Excelsior 08-02-2018
Activiteiten Leiders verg.

13-02-2018

Soos Disco

15-03-2018

Bestuursvergadering

26-03-2018

Lezing over autisme

26-03-2016

Nordic Walking
Tot net na de kermissen heeft de Nordic Walking
groep in het Keukenhofbos op de maandagavonden
een uurtje heerlijk gewandeld.
Aan deze activiteit dreigde een einde te komen omdat twee van de drie begeleidsters na tien jaar iets
nieuws wilden gaan doen (ze zijn vrijwilligsters bij
Sterk Saam, tegenover de Engelenkerk).
Maar met de komst van Emmy van Dijk lijkt de activiteit straks met de zomertijd gewoon te kunnen
doorgaan.
Emmy wil de “de kar trekken”, maar zij kan het niet
alleen, dus zijn we naarstig op zoek naar twee mensen die Emmy willen assisteren. In geval van nood
helpen Piet of ik een handje…..
Emmy, welkom en alle succes.

Agenda
Heeft jouw activiteit ook een “special”, meldt het mij
alsjeblief, ik maak er melding van in de nieuwsbrief
en wie weet tot wat voor leuke verbindingen dat al
niet kan leiden…….
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Soos activiteiten
De leiding van de Soos bedacht spontaan een
nieuwjaarsborrel op de eerste soosavond in 2018.
Van meerdere activiteiten hadden zich vrijwilligsters aangemeld. Het clubhuis was gezellig aangekleed en in diverse hoeken waren spelletjes en
andere doe-dingen klaargezet.
En uiteraard ontbraken de hapjes niet. Zowel voor
de deelnemers als de vrijwilligers was het een
zeer plezierige ervaring. Moeten we meer doen !!!
De Soosleiding heeft de smaak te pakken, want bij
het opstellen van het komende programma worden ook deelnemers uitgenodigd van andere activiteiten, via een mailing.
Op 8 februari komt Mondorgelclub Excelsior en op
15 maart is er een heuse Disco.

Naast de gezelligheid is de winst van deze avond
dat vrijwilligers de deelnemers ook eens bij een
andere activiteit meemaken en dat vrijwilligers,
vaak betrokken bij één activiteit, ook andere vrijwilligers leren kennen.
Misschien eens wat specials samen organiseren???
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Website

Lezing: autisme

De huidige website is al weer enige jaren oud en
is eigenlijk aan een nieuw jasje toe.

Maandagavond 26 maart organiseren we een bijeenkomst over autisme.
Karin Duivenvoorden - Dierikx zal een presentatie
verzorgen en ons meenemen langs het brede veld
dat we autisme noemen.
Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Florus Jan en ik hebben met elkaar overlegd en
we gaan de komende maanden een nieuwe website bouwen.
Bedoeling is dat we op de homepagina de aandacht willen trekken van de bezoekers, via foto’s
en een aankondiging willen we duidelijk maken
dat er iets speciaals te beleven valt ergens binnen de “club”.
Verder willen we per activiteit minimaal één pagina met informatie, gelardeerd met foto’s over
die activiteit.
Dat betekent ook zo’n beetje dat elke activiteit
iemand aanwijst die voor de actualiteit van die
pagina zorgt, dat wil zeggen contact houdt met
Florus Jan over wijzigingen, nieuwe foto’s, speciale gebeurtenissen doorgeeft, etc.

Aanvang 20:00 uur, einde uiterlijk 22:00 uur.
Plaats: clubgebouw Les boules fleuries (jeu de
boules vereniging), Gerard Doustraat 52 in Lisse.
(bordje Gerard Douhof volgen, brugje over en
links aanhouden).
Voldoende P-gelegenheid.
Koffie en thee en de eerste consumptie zijn voor
rekening van De Zevensprong.
Aanmelden mag bij mij: franssnaar@outlook.com
Of 06 1297 2244

Kort gezegd: in plaats dat wij de info / foto’s ophalen, gaan jullie die nu aanleveren.
Daarbij gaan we ook een koppeling leggen met
Facebook, zodat we via social media onszelf beter
op de kaart kunnen zetten……

Volgende maand verschijnt de nieuwsbrief een
weekje eerder, in verband met onze vakantie de
laatste week van februari….

Winterfeest 2018, met prinses Jacqueline en prins Jos

