Jaaroverzicht 2019 van de Club50 plus Noorden
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Penningmeester
2e Penningmeester
Secretaris
contactpersoon biljart , inkoop en nieuwsbrief
Externe verhuur
Onderhoud & PR, verhuur duofiets
Aspirant bestuurslid vanaf mei 2019

mevr. W.M. Vork-Tersteeg
mevr. A. Kentrop-Hendriks
dhr. G. van der Steen
mevr. M.J.C. van Capel-Loos
dhr. J. Goes
dhr. A. Borst
dhr. J. Leliveld
Dhr. T. Groeneveld

Het bestuur vergaderde eenmaal in de 4 weken in de Rietzanger. Naast het bespreken van de
organisatie van de wekelijks activiteiten zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: de
financiën, de veiligheid van het gebouw (brandveiligheid en inbraakpreventie), het onderhoudsplan
en de inventaris en het jubileum. Veel aandacht was er voor de verschillende taken van
bestuursleden, met name van de beheerders, en het zoeken naar vervanging voor de beheerders.
Tijdens een bijeenkomst met de vrijwilligers is gesproken over de taken die vrijwilligers kunnen
overnemen van de beheerders.
Ook hebben bestuursleden van de club 50Plus Noorden informatiebijeenkomsten en activiteiten
bezocht van Club 50 Plus Nieuwkoop, KBO Ter Aar en gemeente.
Leden:
Op 31 december 2019 telde onze club 361 leden, waarvan er zich 55 inzetten als vrijwilliger voor
onze Club. Ons oudste lid werd 101 op 17 juni 2019.
Helaas zijn de volgende leden in het afgelopen jaar overleden:

Mevrouw N. Blom-Balvert
De heer W. van der Zwet
Mevrouw R. de Jong-van der Wal
De heer J. Pietersen
De heer J. Mourits
Mevrouw R. Hoogervorst
De heer W. Verhage
Mevrouw J. Cardinaal-Mensch
Mevrouw M. Hoogervorst-Blom
Mevrouw A. van Veen- van der Zwet
Mevrouw L. Tersteeg- van der Zwet
Mevrouw A. Fransen-Verkleij
De heer N. van der Zwet
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Activiteitenoverzicht:
De Club 50 Plus Noorden is een actieve vereniging met veel wekelijkse bijeenkomsten:
➢ Country Line Dance: elke maandagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur leerden ca. 16
leden onder begeleiding van mevrouw E. Vork en mevrouw G. Veenboer, verschillende
dansen.
➢ Klaverjassen: eenmaal in de twee weken konden de leden op maandagavond gezellig komen
klaverjassen in de Rietzanger. Aan deze activiteit namen gemiddeld 20 leden deel.
➢ Jeu de Boules: Op woensdagmiddag kwamen gemiddeld 9 enthousiaste deelnemers naar de
Rietzanger voor een spelletje jeu de boules.
➢ Koersbal: omdat de belangstelling voor koersbal toenam werden de matten elke dinsdag
uitgerold zodat gemiddeld 12 leden gezellig konden koersballen.
➢ Vrij biljarten: wekelijks kwamen op dinsdagavond gemiddeld zo’n 12 mannen naar de
Rietzanger voor deze activiteit.
➢ SOOS: in 2019 werd ook weer wekelijks een SOOS middag gehouden. Op donderdagmiddag
tussen 14.00 uur en 16.00 uur kwamen gemiddeld 18 leden naar de Rietzanger om in een
ontspannen sfeer met elkaar te kaarten, sjoelen, biljarten of rummikub te spelen. Vanaf januari
2019 wordt er ook Mahjong gespeeld tijdens de SOOS-middagen. Mahjong is een traditioneel
spel vanuit de Chinese cultuur, wat gespeeld wordt met behulp van stenen die voorzien zijn
van tekens.
➢ Bridge: elke donderdagavond kwamen ca. 72 leden in de Rietzanger om met elkaar te
bridgen. Het is een populair kaartspel, want ook tijdens de soos werd er door een aantal leden
gebridged.
➢ Biljartcompetitie Club50Plus: Op vrijdagmiddag werd de biljartcompetitie gespeeld, waar 28
leden wekelijks aan deelnamen. Ook werden er een onderlinge externe wedstrijd gespeeld met
de biljartvereniging van De Hoef, BCN (Ko Kas), BVM (De Klinker) en het Drie Provinciën
Toernooi.
Naast de wekelijkse activiteiten organiseerde Club 50 Plus Noorden in 2019
ook nog een aantal andere bijeenkomsten:
➢ Bingomiddagen: deze werden 1x per maand gehouden op woensdagmiddag. Elke
bingomiddag waren er gemiddeld 20 leden aanwezig maar ook niet-leden waren op de
bingomiddagen van harte welkom.
➢ Nieuwjaarsreceptie: op 12 januari 2019 werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze werd
bezocht door ongeveer 43 leden en genodigden die onder het genot van een hapje en drankje
een gezellige middag hadden.
➢ NL-Doet: op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart werd door een aantal vrijwilligers de hal
van een sausje en verfje voorzien en werd het pad langs het gebouw naar achteren opgeknapt
en werd de tuin opgehoogd. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers ziet ons clubgebouw er van
binnen en buiten weer mooi en fris uit.
➢ Jaarvergadering: de jaarvergadering werd gehouden op woensdag 27 maart en werd bezocht
door 35 leden. Mevrouw M. van Capel, de heer G. van der Steen waren aftredend en
herkiesbaar. Beide bestuursleden werden herkozen voor een periode van 3 jaar. De heer R.
Kas was aftredend en niet meer herkiesbaar. Tijdens de jaarvergadering werd hij bedankt voor
zijn jarenlange inzet.
➢ Vrijwilligersmiddag: deze middag wordt jaarlijks georganiseerd door het bestuur als dank
voor het vele werk wat door onze vrijwilligers werd gedaan. In 2019 werd de vrijwilligersmiddag
gehouden op zaterdag 13 april. Er waren 45 vrijwilligers aanwezig. Een groot aantal van hen
heeft die middag een leuke puzzelfietstocht gefietst. Voor de thuisblijvers waren er kaartspellen
beschikbaar. De middag werd afgesloten met een gezellige maaltijd.
➢ Activiteitenochtenden: een aantal keer per jaar organiseert Club 50 plus Noorden een
activiteitenochtend op vrijdagmorgen.
- Op vrijdag 8 februari was er een eucharistieviering waarin Diaken A. van Aarle voorging.
De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van stamppot boerenkool en
worst.
- Op vrijdag 8 maart kwam de heer A. van Wijk een lezing geven over veiligheid om het huis,
Daarbij werd aandacht gevraagd voor inbraak, insluipen, babbeltrucs etc.
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Op 25 oktober was er een eucharistieviering met aansluitend een gezamenlijke maaltijd van
boerenkool met worst.
➢ Sinterklaasbingo: op woensdag 21 november was de Sinterklaasviering in de Rietzanger.
Hoewel de Sint door een misverstand niet aanwezig kon zijn werd er door de aanwezigen
enthousiast bingo-gespeeld en gingen alle aanwezigen met een leuke prijs naar huis.
➢ Kerstviering: ook de Kerstviering is een jaarlijks terugkerende activiteit, die door veel leden
wordt bezocht. In 2019 was de Kerstviering op donderdag 19 december en waren 60 leden
aanwezig. Pastor H. van de Reep ging voor in de eucharistieviering die werd opgeluisterd door
zang van het koor Cantabo met begeleiding van de organist, de heer Schoemaker. Na de
viering werd koffie gedronken met wat lekkers erbij. De Kerstviering werd afgesloten met een
heerlijke broodmaaltijd.
Natuurlijk organiseerde de Club 50 plus Noorden ook activiteiten die niet in de Rietzanger
plaatsvonden.
➢ Bezoek aan de Mariagrot: op vrijdag 25 mei gingen 14 leden naar de viering in de Mariagrot
in Zevenhoven wat elk jaar weer een indrukwekkende bijeenkomst is. De Eucharistieviering
werd voorgegaan door Diaken van Aarle.
➢ Uitgaansdag: de uitgaansdag van 2019 was op dinsdag 21 mei en bestond uit een bezoek
aan een glasblazerij en diner in Leerdam met een optreden van CliniClowns.
Er gingen 49 leden mee met het uitje.
➢ Fietstochten: van maart tot oktober werd er elke 3e woensdag van de maand een fietstocht
van ongeveer 30-40 km georganiseerd met gemiddeld 35 deelnemers. Iedereen kon
meefietsen, ook niet-leden. De fietstochten werden georganiseerd door Joop Leliveld en Johan
Goes.
➢ Jubileum: 2019 was een jubileumjaar voor Club 50Plus Noorden. Daarom werd door de heren
Goes, Leliveld en Wansinck 2 jubileummiddagen georganiseerd waarop werd stilgestaan bij
het 25 jarig bestaan van het clubgebouw De Rietzanger. Op 30 maart was de opening van het
jubileumjaar met een gezellige middag in de Rietzanger. Door de heer J. Wansinck werd door
middel van een mooie presentatie en een humorvolle speech de bouw van de Rietzanger
gememoreerd. Op zaterdag 21 september konden leden en genodigden genieten van de
presentaties van een aantal van onze activiteiten met aansluitend een receptie. Na het
openingswoordje door de heer Noorderburg werd door mevrouw S. Visser en wethouder
Wolters een plaquette onthuld. De plaquette, gemaakt door Annet Tersteeg, bestaat uit een
afbeelding van 5 rietzangers in pluimend riet en is opgehangen in de zaal van de Rietzanger.
Vervolgens was er de presentatie “Van Vlag tot Nu” door de heer J. Wansinck. Hij vertelde en
liet zien, wat er zoal gebeurd was tussen het behalen van het hoogste punt tot het 25 jarig
jubileum, zoals de afbouw van het eerste onderkomen met daarop volgend de twee
verbouwingen/uitbreidingen omdat het al gauw te klein bleek. Ook het scala aan activiteiten,
die plaatsvinden in de Rietzanger passeerden de revue.
➢ Duo-fiets: in 2016 heeft het Huiskamerproject Noorden een duofiets in gebruik genomen.
Deze fiets staat in de schuur bij de Rietzanger en kan tegen een kleine vergoeding gebruikt
worden door bezoekers en vrijwilligers van de Huiskamer, leden van de Club 50 Plus Noorden
en leden van het platform gehandicapten en senioren van de gemeente Nieuwkoop. In 2019
hebben 32 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de duofiets te huren. Dit was
mede te danken aan de wervingscampagne van de heren Leliveld en Van der Steen. De
duofiets is in 2019 overgedragen van de Huiskamer Noorden naar Club 50plus Noorden.
De Rietzanger werd in 2019 ook regelmatig gehuurd door andere organisaties in Noorden, zoals
b.v.:
• Yoga: op dinsdagmorgen komen leden en niet-leden naar de Rietzanger waar yoga wordt
gegeven.
• K.V.N. (Vrouwenbond) maakt regelmatig gebruik van de Rietzanger voor het houden van
hun maandelijkse bijeenkomst.
• De Gemeente: De gemeente maakt gebruik van de Rietzanger wanneer er verkiezingen
zijn of voor het organiseren van inloopavonden of informatieavonden.
• TOM in de buurt: door ervaringsdeskundigen van TOM in de buurt is meegekeken naar
mogelijkheden van deelname aan onze activiteiten door leden met (beginnende) dementie.
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Modeshow door Doorduijn: omdat de gemeente de brug bij Theresiahof heeft aangepast
kan de firma Doorduijn weer met hun vrachtauto bij de Rietzanger komen waardoor er 2x
per jaar een modeshow gehouden kan worden in de Rietzanger. In 2019 was de
modeshow op 27 februari en 4 september. Leden en niet-leden werden hiervoor
uitgenodigd.
Brandweeroefening: op 22 januari werd door de vrijwilliger brandweer een oefenavond
gehouden in de Rietzanger.

Onderhoud van de Rietzanger:
- De Club 50 Plus maakt voor het organiseren van haar activiteiten gebruik van het
clubgebouw De Rietzanger. Dit betekent natuurlijk ook dat het clubgebouw door ons moet
worden onderhouden. We zijn daarom heel blij met de vele vrijwilligers die zich wekelijks
inzetten voor het schoonmaken en onderhoud van ons gebouw en de tuin. In 2019 werd
veel werk verzet voor
Wat u nog meer moet weten over de Club 50 Plus Noorden:
- Zorgverzekering: als u lid bent van de Club 50 Plus Noorden en verzekerd bent bij Zorg en
Zekerheid kunt u 5% korting krijgen op uw zorgverzekering.
- Huren van de Rietzanger: naast de vele activiteiten van de Club 50 Plus Noorden kunnen
leden van de Club 50 Plus, de Rietzanger ook huren voor feestjes, vergaderingen,
recepties of condoleances bij begrafenissen.
- De Club 50 Plus Noorden hanteert de regelgeving Drank en Horeca zoals deze in de APV
van de gemeente Nieuwkoop is vastgesteld. Dit betekent o.a. dat in De Rietzanger geen
sterke drank verstrekt mag worden en dat strenge voorwaarden zijn verbonden aan het
schenken van licht alcoholische dranken zoals bier, wijn of rosé.
- Sinds 2018 heeft Club 50 Plus de mogelijkheid om het lidmaatschap door middel van
automatische incasso te innen. Op de website kunt u een machtigingsformulier voor
automatische incasso vinden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de Rietzanger of
bij de penningmeester.
Het laatste nieuws en alle overige informatie over de Club 50 Plus Noorden kunt u vinden op onze
website www.club50plusnoorden.nl. Ook wordt er regelmatig een nieuwsbrief verstuurd aan de
leden. Wanneer u deze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen kunt u dit melden bij het bestuur.
Het bestuur van de Club 50 Plus Noorden stelt het op prijs als u meedenkt. Dus wanneer u
ideeën, voorstellen of suggesties heeft, laat het ons dan even weten.
Verder wil het bestuur van de Club 50 Plus Noorden iedereen bedanken, in het bijzonder de vele
vrijwilligers die er voor zorgden dat in 2019 alle activiteiten goed zijn verlopen.
Marianne van Capel-Loos
Secretaris.
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