
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STICHTING DE ZEVENSPRONG  

Op ZONDAG 3 september willen we een vrijwil-

ligersmiddag organiseren. Tot 15 april waren de 

suggesties welkom, ik heb er na de laatste nieuws-

brief geen meer mogen ontvangen. 

 

Frans Teeuwen heeft zich aangemeld om samen met 

mij de middag te organiseren. 

Op basis van de wensen wordt het een combinatie 

van een fietstochtje en klootschieten. Hoewel alles 

nog moet worden geregeld neemt het idee steeds 

vaster vormen aan. 

Je kunt vanuit huis (of elders) fietsend naar “Appeltje 

– Eitje” op de zorgboerderij van Het Raamwerk. Daar  

is een prachtig terras gemaakt, waar we gebruik van 

hopen te maken.  

Een uurtje klootschieten op het braakliggende Bavo 

terrein, nog een maagversterker op het terras en 

dan fietsend (puzzeltocht?) naar het clubhuis voor 

een borrel en buffet / BBQ. 

En dan mag je weer fietsend huiswaarts. 

 

(Een alternatief programma maken we ook…) 

 

Om de middag te organiseren ben ik wel heel blij als 

nog een of twee van jullie ons daarbij willen helpen. 

Met elkaar moet het toch niet al teveel werk zijn en 

wordt het creatieve proces meer gevoed. 

 

Wie helpt de Fransen? 

 

 

 

Vrijwilligersmiddag 

Agenda 

Bestuursvergadering 22-05-2017 

Afdansen rolstoeldansen 27-05-2017 

NK G-dansen 03-06-2017 

Activiteiten Leiders Verg. 06-06-2017 

Samenloop voor Hoop 17 en 18-06-2017 

Soos klootschieten 22-06-2017 

Soos slotavond 29-06-2017  

Kom Mee toernooi 27-08-2017 

Vrijwilligersmiddag 03-09-2017 

Vaartocht 23-09-2017 

Nieuwsbrief 

mei 2017 

 

Soos activiteiten 

De begeleiding van de Soos heeft enige averij opge-

lopen, een aantal vrijwilligsters is al langere tijd uit 

de roulatie. De activiteiten op de donderdagavond 

moeten echter wel doorgang vinden, dus is gedacht 

aan enkele thema-avonden: 

 

• 22 juni gaan we in de speeltuin klootschieten. In 

kleine groepjes lopen we een parcours en onder-

tussen gooien we een bal (kloot) voor ons uit. Het 

groepje dat de minste ballen gooit is winnaar.  

We hebben nog één vrijwilliger nodig… 

 

• 29 juni is de slotavond. Dat is natuurlijk een fees-

telijk gebeuren en daar horen hapjes bij. Die 

gaan de deelnemers maken en opeten.  

We hebben nog twee vrijwilligers nodig…. 

 

 

Je kunt je bij mij aanmelden.  



 
 

 
 

 
 

 
(Druk met cadeautjes en gebak in Lisse…..) 
 

1 Ingrid 
 

Faas Zwemmen Lisse 

14 Emiel 
 

Reijerkerk Zwemmen Lisse 

22 Lisa 
 

Nekeman Zwemmen Lisse 

25 Monique 
 

Schoone Zwemmen Lisse 

30 Annoeska 
 

Berg Zwemmen Lisse 

30 Ineke van Groenigen Zwemmen Lisse 

31 Barry van Dijk Zwemmen Lisse 
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   NK G-Dansen 
 

 

1. 17 en 18 juni is in Hillegom weer een “Samenloop 
voor Hoop” van het KWF. Lijkt mij gezellie als we 
met de deelnemers en vrijwilligers een uurtje lo-
pen, vrijwilligers kunnen de hele nacht doorha-
len. We zoeken nog een of twee helpers bij de 
organisatie…..  
Binnen twee weken ontvang je nadere info! 
 

2. 27 mei 2017 vindt het afdansen bij het rolstoel-
dansen plaats in de Julianakerk, Julianalaan 6 in 
Sassenheim. De aanvang is om 19:30 uur, de zaal 
is open vanaf 18:45 uur. Entree is € 5,00. In de 
pauze wordt een loterij gehouden. 

 
3. Op 3 juni vindt het NK G-Dansen plaats in Gel-

drop. 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!! 

 
4. Van 8 t/m 15 juli is de Glind vakantie. 35 deel-

nemers en 11 begeleiders gaan op reis naar De 
Glind, een gehucht nabij Barneveld. In het YMCA 
hotel hebben ze een week lang dikke pret… 

 
5. Op 27 augustus heeft de jeu de boules groep een 

“Kom Mee” toernooi. De opzet is eenvoudig, de 
deelnemers mogen dan iemand (of meerdere ie-
manden) 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. 

 
6. De Vaartocht staat ook al weer op de rol, op 23 

september vaart de boot vanaf de Lisserbrug 
richting De Kaag. 
 

 

 

Activiteiten: 


