Clubgebouw “de Rietzanger”
Theresiahof 9
2431 AD Noorden
Tel. 0172-409308
www.club50plusnoorden.nl
Email: rietzangernoorden@hotmail.nl

JAARPROGRAMMA 2022
Club 50 Plus Noorden
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LEEF!
De toekomst is onvoorspelbaar
kijk maar naar het verleden
maak daarom beslissingen
gebaseerd op het heden.
Het leven is niet eeuwig
Te veel denken geeft zorgen
Voelt het goed, doe het dan nu
Want het is zo weer morgen.
.
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Noorden, december 2021.

Beste leden
Helaas was 2021 opnieuw in de greep van de Corona-pandemie. Veel
activiteiten moesten worden geannuleerd waardoor de leden elkaar
veel minder hebben ontmoet in de Rietzanger.
Gelukkig konden we de leden een aantal keer verrassen met een leuke
attentie.
Ook hebben we in 2021 nog wel onze Algemene Ledenvergadering
kunnen houden, zodat we vanaf 13 oktober 2021 Hennie Toonen als
nieuw bestuurslid hebben verwelkomd.
We hopen natuurlijk van harte dat we in 2022 verlost worden van
Corona, of in ieder geval veel minder geplaagd worden, zodat onze
activiteiten weer gewoon door kunnen gaan, want we hebben nog
heel veel in te halen.
We hopen met zijn allen op een mooi en gezellig Club 50Plus jaar!

Bestuur Club 50Plus Noorden,
Marianne van Capel-Loos, Anneke Kentrop, Joop Leliveld, Gert van der
Steen en Hennie Toonen.
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Bestuurssamenstelling 2022.
Voorzitter
Secretaris en
ledenadministratie

vacature
Mevr. M. van Capel-Loos
Dahliastraat 16
2431 XW Noorden
Penningmeester
Mevr. A. Kentrop-Hendriks
Lange Meentweg 47
3652 LA Woerdense Verlaat
e
2 Penningmeester, inkoop en Dhr. G. van der Steen
contact bridge
Voorweg 91A
2431 AN Noorden
PR, onderhoud,
Dhr. J. Leliveld
coördinatie jeu de boulesLeliestraat 27
baan en coördinatie
2431 XS Noorden
elektrische duofiets
Lid, contactpersoon
Mevr. H. Toonen-Vroonhof
Martinuskerk
Dahliastraat 2
2431 XW Noorden
Verhuur (Ad Interim)
Dhr. A. Borst
De Riethof 2
2431 AZ Noorden

Tel. 408117

Tel. 408538

Tel. 744650

Tel. 409148

Tel. 409309

Tel. 850263

In de algemene ledenvergadering van 7 oktober 2020 is het voorstel
voor harmonisatie van de prijzen aangenomen. De prijzen zijn
aangepast in ons jaarprogramma, conform onderstaand overzicht.
Activiteit
Fietsen
Koersbal
Jeu de boules
Line dance
Klaverjassen
SOOS
Biljart dinsdag
Biljart vrijdag
Bingo
Bridge
Senioren gym

Bijdrage (voor Club 50Plus)
€ 0,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 2,50
€ 2,00

inclusief
nvt
2 koffie/thee
2 koffie/thee
2 koffie/thee
2 koffie/thee+hapje+prijs
2 koffie/thee+consumptie
2 koffie/thee
2 koffie/thee+hapje+prijs
2 koffie/thee + prijs
2 koffie/thee+hapje+prijs
2 koffie/thee
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Programma 2022 in de Rietzanger
Hieronder vindt u het overzicht van de
activiteiten 2022.
Wij verwelkomen u graag tijdens deze
bijeenkomsten. Wij hebben een zomerstop in de
maanden juli en augustus, met uitzondering van
de SOOS, jeu de boules en seniorengym.
Wekelijkse activiteiten:
MAANDAG
Maandagmorgen: schoonmaak
Op maandagmorgen van 08.30 uur tot 11.00 uur wordt ons
clubgebouw schoongemaakt door een groep trouwe
vrijwilligers. Een andere groep vrijwilligers zet zich in om het
gebouw en het buitenterrein bij te houden.
Maandagmiddag: Country Line dansen
Elke maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur
kunt u deelnemen aan Country Line dansen.
Kosten € 2,00 p.p. voor deelname en 2x
koffie/thee. (extra consumpties conform
prijslijst. Daarnaast betaalt u € 2,00 p.p. voor de
docenten. Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Mevr. E. Vork, tel. 408721 en Mevr. G. Veenboer, tel. 409917
Maandagavond: Klaverjassen
Om de week kunt u op maandagavond vanaf 19.30 uur
klaverjassen in de Rietzanger. (voor de data: zie het
programmaoverzicht in dit boekje)
Bij deze activiteit zijn ook niet-leden van harte welkom.
Kosten: € 2,50 inclusief 2x koffie/thee/hapje. (Extra
consumptie conform prijslijst).
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DINSDAG
Dinsdagmorgen: Yoga
Elke dinsdagmorgen kunt u vanaf 09:15 uur
mee doen met de yogalessen. U kunt zich
aanmelden bij mevr. T. Deen, die de
yogalessen verzorgt.
Dinsdagmiddag:

koersbal
Op dinsdagmiddag worden de
koersbalmatten uitgerold en
kunnen leden met elkaar koersbal
spelen van 13.30 uur tot 16.30 uur.
De organisatie is in handen van de
heren J. Leliveld en K. Pieterse.
Kosten: € 2,00 incl.2x koffie/thee

Dinsdagavond: Vrij biljarten:
Aanvang 19.00 uur.
Kosten: € 2,00 inclusief 2x koffie/thee.
(Extra consumptie conform prijslijst).
WOENSDAG
Woensdagmorgen: Fietstocht
Vanaf maart tot en met oktober wordt er op
elke 3e woensdag van de maand een fietstocht
georganiseerd. Vertrek om 09:30 uur vanaf
het plein tegenover de kerk.
De organisatie is in handen van J. Leliveld (tel.
409148). De kosten zijn € 0,50 per keer. Bij
slecht weer gaat de fietstocht niet door.
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Woensdagmiddag: Jeu de boules
Op woensdagmiddag kunnen leden
met elkaar jeu de boules spelen van
13.30 uur tot 16.30 uur.
De organisatie is in handen van de
heer J. Leliveld.
Kosten: € 2,00 incl.2x koffie/thee.
In de wintermaanden of bij slecht
weer kan er in de Rietzanger koersbal worden gespeeld in
plaats van jeu de boules.
Jeu de boules gaat ook in de zomerperiode gewoon door.
Woensdagmiddag: Bingomiddag
Een keer per maand wordt er op woensdagmiddag een bingo
georganiseerd. Er worden 8 ronden bingo gespeeld. Op deze
middagen zijn ook niet-leden van harte welkom.
Aanvang: 14:00 uur.
Kosten: 1 plankje: € 4.00 inclusief 2x koffie/thee.
Extra plankje € 3,00 per stuk
(Extra consumptie conform prijslijst).
Op woensdagmiddag 23 november 2022
wordt weer een gezellige Sinterklaas-bingo
gehouden en op 14 december 2022 is Kerst
het thema van de bingomiddag.
De organisatie van de bingomiddagen is in handen van L. de
Groot en Y. van Dijk.
DONDERDAG
Donderdagmorgen: seniorengym
Iedere donderdagmorgen wordt door
Hennie Toonen seniorengym gegeven,
verdeeld over twee groepen. De eerste
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groep gymt van 09.00 - 09.45 uur en de tweede groep van
10.30 - 11.15 uur.
Onder begeleiding van de oud-fysiotherapeute worden de
oefeningen niet alleen zittend op de stoel maar ook in stand
gedaan. Indien mogelijk wordt er 1x per maand met de twee
groepen gezamenlijk koffie gedronken. Kosten €2,-pp voor
deelname. Daarnaast betaalt u €2, voor de begeleiding. U
kunt zich aanmelden bij Hennie Toonen (0172-409309)
De gym gaat ook in de zomerperiode gewoon door.
Donderdagmiddag: SOOS
Iedere donderdagmiddag, aanvang
14.00 uur.
Er wordt gekaart (klaverjas) en
biljart gespeeld. Ook bridgers zijn
van harte welkom. Daarnaast zijn andere spellen aanwezig
zoals Rummycup, sjoelen etc. Mevr. E. Ruiterman verzorgt
tijdens de SOOS-middag een cursus
Mahjong. Dit is een gezelschapsspel
(bordspel) met stenen.
Kosten € 2,00 inclusief 2x koffie/thee
en 1 consumptie. (Extra consumpties
conform prijslijst). De SOOS gaat ook in de zomerperiode elke
week gewoon door.
Donderdagmiddag: Inloop-café:
Op de eerste donderdag van de maand is de
Rietzanger, naast de SOOS, ook vanaf 14:00
uur open voor een ieder die even gezellig
binnen wil lopen voor een praatje, kopje
koffie of een spelletje. E. Ruiterman en G. van
der Steen zijn die middagen uw
gastvrouw/gastheer.
Kosten: € 2,00 p.p. incl. 2x koffie/thee en 1 consumptie
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Donderdagavond: Bridge
Elke donderdagavond wordt een
onderlinge competitie gespeeld,
verdeeld in groepen A en B. Het seizoen
wordt verdeeld over 6 ronden van 6 of 5
avonden (afhankelijk van feestdagen en
zomerstop).
Aanvang: 19:30 uur
Kosten: € 2,50, inclusief 2x koffie/thee +
hapje + prijs. Consumpties volgens de
prijslijst van de Rietzanger.
Opgeven bij: mevr. M. van Egten
(tel. 06-40676091). Zolang er plaats is
kunt u gelijk meespelen en anders komt
u op een wachtlijst.
VRIJDAG:
Vrijdagmiddag: biljartcompetitie Club50Plus Noorden:
Op vrijdagmiddag wordt van 13.00 uur tot 17.00 uur een
onderlinge competitie gespeeld.
Kosten: € 2,50 inclusief 2x koffie/thee, hapje en prijs.
(consumpties conform prijslijst).
Nieuwe deelnemers voor de
competitie kunnen zich
aanmelden bij de heer K. Pietersen
(tel. 572832) of op vrijdagmiddag
in de Rietzanger (tel. 409308). Als
er plaats is kunt u gelijk meedoen,
anders komt u op de wachtlijst.
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Jaarprogramma 2022

week

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15

16

17

dag

bestuursvergadering (2e Bingo (1x per maand klaverjassen (elke 2 Fietstochten (3e themaochtenden en overige bijeenkomsten
woensdag of vrijdag van op woensdagmiddag) weken op
woensdag van de
de maand)
maandagavond)
maanden maart tm
oktober)

dag

zaterdag
maandag
woensdag
maandag
dinsdag
maandag
woensdag
woensdag
maandag
dinsdag
vrijdag
maandag
dinsdag
woensdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
zondag
maandag
woensdag
maandag
woensdag

1-jan
3-jan
12-jan
17-jan
18-jan
31-jan
2-feb
9-feb
14-feb
15-feb
18-feb
28-feb
8-mrt
9-mrt
14-mrt
16-mrt
18-mrt
28-mrt
6-apr
9-apr
11-apr
12-apr
13-apr
17-apr
18-apr
20-apr
25-apr
27-apr

vrijdag

29-apr

donderdag
maandag
woensdag
woensdag
vrijdag
maandag
donderdag
zondag
maandag
woensdag
dinsdag
woensdag
maandag
woensdag
vrijdag

5-mei
9-mei
11-mei
18-mei
20-mei
23-mei
26-mei
5-jun
6-jun
8-jun
14-jun
15-jun
20-jun
22-jun
24-jun

NIEUWJAARSDAG 2022
3-jan
12-jan-22

12-jan
17-jan
18 januari, KVN
31-jan

2-feb
9-feb
14-feb
15 februari, KVN
18 februari, Eucharistieviering met maaltijd
28-feb
8 maart, KVN
9-mrt

9-mrt
14-mrt
16-mrt
28-mrt
6 april, modeshow Doorduyn
9 april vrijwilligersmiddag
11-apr
12 april, KVN

13-apr

13-apr
EERSTE PAASDAG
TWEEDE PAASDAG
20-apr
25-apr
KONINGSDAG

18

19
20
21
22
23
24
25
26

16 maart, landelijke verkiezingen
18 maart, activiteitenochtend

29 april, Eucharistieviering, thema veiligheid met
burgemeester en Arie van Wijk, maaltijd
BEVRIJDINGSDAG
9-mei
11 mei

11 mei, jaarvergadering
18-mei

18-mei
20 mei, Mariagrot
23-mei-22
HEMELVAARTSDAG
EERSTE PINKSTERDAG
TWEEDE PINKSTERDAG

8-jun
14 juni: uitje?
15-jun
20-jun
22-jun
24 juni, eucharistieviering met maaltijd
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week dag

30
33
34
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
51

52
53

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
maandag
woensdag
dinsdag
woensdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
dinsdag
woensdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
maandag
dinsdag
woensdag
maandag
maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
woensdag
zondag
maandag
zondag

dag

13-jul
20-jul
10-aug
17-aug
5-sep
7-sep
13-sep
14-sep
19-sep
21-sep
30-sep
3-okt
11-okt
12-okt
17-okt
19-okt
21-okt
31-okt
9-nov
14-nov
15-nov
23-nov
28-nov
12-dec
13-dec
14-dec
16-dec
21-dec
25-dec
26-dec
1-jan

bestuursvergadering (2e Bingo (1x per maand klaverjassen (elke 2 Fietstochten (3e themaochtenden en overige bijeenkomsten
woensdag of vrijdag van op woensdagmiddag) weken op
woensdag van de
de maand)
maandagavond) maanden maart tm
oktober)
13-jul
20-jul
10-aug
17-aug
5-sep
7 september, modeshow Doorduyn
13 september, KVN
14-sep

14-sep
19-sep
21-sep
30 september, activiteitenochtend
3-okt
11 oktober, KVN

12-okt
17-okt
19-okt

19-okt
21 oktober, eucharistieviering met maaltijd
31-okt

9-nov
14-nov
15 november. KVN
23-nov
28-nov
12-dec
13 dec Kerstviering KVN
14-dec

14-dec
16 dec. Kerstbiljarttoernooi
21 december, kerstviering
EERSTE KERSTDAG
TWEEDE KERSTDAG
NIEUWJAARSDAG 2023
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Overige activiteiten:
Nieuwjaarsborrel
Vanwege de corona-maatregelen is het dit
jaar helaas weer niet mogelijk om een
gezellige nieuwjaarsbijeenkomst te
organiseren.
Jaarvergadering
Ook in 2022 houden wij weer onze
jaarvergadering. Deze is (voorlopig) gepland op:
- woensdag 11 mei 2022 om 14.00 uur.
Tijdens de jaarvergadering worden voorstellen van het
bestuur aan de leden voorgelegd, de financiële resultaten van
2020 worden toegelicht en de bestuursverkiezingen worden
gehouden. Wij stellen het op prijs als u die middag vragen of
suggesties wilt voorleggen aan het bestuur.
De financiële resultaten van 2021, het jaarverslag met alle
bijzonderheden van het afgelopen jaar en de notulen van de
jaarvergadering van 13 oktober 2021 liggen 10
dagen van te voren ter inzage in de Rietzanger.
Na afloop van de jaarvergadering is er nog een
gezellige afsluiting met voor ieder wat wils. U
komt toch ook?
Vrijwilligersdag
In 2021 is de vrijwilligersmiddag helaas niet doorgegaan, maar
we gaan ervan uit dat we deze in 2022 wel weer kunnen
organiseren. We hebben hiervoor voorlopig de datum
zaterdag 9 april gereserveerd. De vrijwilligers krijgen tijdig een
uitnodiging voor deze bijzonder gezellige middag.
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Uitgaansdag.
Het bestuur is voornemens om in 2022 weer een busreisje te
organiseren voor onze leden. Voorlopig
hebben we hiervoor de datum dinsdag 14
juni gepland. Samen met een
busondernemer gaan we op zoek naar een
mooie reis met bijzondere
aandachtspunten.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat u op tijd via de nieuwsbrief
wordt geïnformeerd over de tijd van vertrek en bestemming.

Modeshow
In 2022 zijn er weer modeshows van Doorduyn in
de Rietzanger en wel op woensdag 6 april en
woensdag 7 september. Naast mooie duurzame
kleding voor dames wordt ook mooie herenkleding
geshowd. U bent van harte welkom en neem
gerust uw man, vriend/vriendin, dochter/zoon,
buurvrouw of buurman mee.

Activiteitenochtenden.
Een paar keer per jaar wordt er op vrijdagmorgen een
activiteitenochtend georganiseerd.
Dit kan een Eucharistieviering zijn of
een informatie bijeenkomst met een
maatschappelijk thema of gewoon een
gezellige ochtend. De
Eucharistieviering begint om 09:00
uur. Bij de informatiebijeenkomsten
staat de koffie klaar om 09:30 uur en
begint het programma om 10:00 uur.
Let daarom goed op de nieuwsbrief en op onze website
www.club50plusnoorden.nl .
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Huren duofiets:
Houdt u van fietsen maar hebt u niet meer de fysieke kracht
om dit alleen te doen, dan biedt Club 50 Plus Noorden de
mogelijkheid om een duo-fiets met trapondersteuning te
huren voor € 5,00 per dagdeel.
Een heerlijke manier om
nog eens, samen met een
familielid, vriend of maatje
een gezellige rit in de
omgeving te maken.
Indien gewenst kunnen wij
ook een vrijwilliger/begeleider voor u regelen die voor u wil
fietsen.
U kunt de fiets reserveren via J.Leliveld (tel.06-17816048)
Voorwaarden:
- U fietst voor eigen risico en zorgt dat de fiets weer in goede
staat wordt ingeleverd bij de Rietzanger.
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Algemene informatie:
Al deze activiteiten worden gehouden in
het clubhuis de Rietzanger
Theresiahof 9, 2431 AD in Noorden.
Telefoon 0172-409308.
Emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Website: www. club50plusnoorden.nl
Bankrekening: NL74INGB0007364674
Aanmelden/afmelden:
U kunt zich aanmelden bij de Club 50 Plus Noorden door het
formulier achter in dit boekje in te vullen en in te leveren in de
Rietzanger of bij één van de bestuursleden.
U kunt zich schriftelijk afmelden als lid van de Club 50 Plus
Noorden door een briefje met uw naam, adres en reden voor
afmelding in te leveren in de Rietzanger of bij één van de
bestuursleden.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van Club 50Plus Noorden vergadert maandelijks
in de Rietzanger. Heeft u vragen, tips of opmerkingen die u
aan het bestuur wilt voorleggen kunt u deze indienen bij de
secretaris.
Nieuwsbrief.
Maandelijks wordt u via deze brief op de hoogte gehouden
van de activiteiten. U ontvangt de nieuwsbrief per email.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen dan kunt u dit melden
bij M. van Capel (email: marianne.club50plus@gmail.com
De nieuwsbrief is ook te lezen op onze website
www.club50plusnoorden.nl.
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Parkeren:
Bij het clubgebouw De Rietzanger zijn een beperkt aantal
parkeerplaatsen beschikbaar. Deze zijn bestemd voor leden en
deelnemers aan onze activiteiten die slecht ter been zijn.
Deelnemers en leden die nog goed ter been zijn worden
verzocht de auto te parkeren op het parkeerterrein tegenover
de kerk.
Verhuur:
Leden van de Club 50 Plus Noorden kunnen De Rietzanger ook
huren voor het geven van een feestje. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de heer A. Borst, tel. 850263. Zie voor verdere
informatie de website.
Vervoer:
Wanneer u wilt deelnemen aan onze activiteiten maar hierbij
belemmerd wordt door vervoersproblemen kunt u dit bij het
bestuur melden. (De heer J. Leliveld, tel. 409148). Wel graag
tijdig melden als u vervoer nodig hebt (een avond van te voren
voor de activiteitenochtenden en voor 12.00 uur voor de
middagactiviteiten). We zullen dan onze uiterste best doen om
ervoor te zorgen dat u wordt opgehaald en weer wordt
thuisgebracht.
Website
Voor inlichtingen over de Club 50 Plus Noorden of huur van de
Rietzanger kunt u ook terecht op onze website. Het is ook
mogelijk uw boodschap of vraag telefonisch in te spreken op
het antwoordapparaat of per email in te sturen.

Het bestuur.
Club 50 plus Noorden.
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AANMELDINGSFORMULIER
Ja, ik meld mij aan als lid, voor € 12,00 per persoon per jaar.
datum .........................................................
dhr. .................................................................................
geboortedatum ..............................................................
mevr. ............................................................................
(ook meisjesnaam s.v.p).
geboortedatum...............................................................
adres...............................................................................
postcode.........................................................................
woonplaats.....................................................................
telefoonnummer ...........................................................
emailadres .....................................................................
trouwdatum ...................................................................
De contributie wordt vastgesteld in de jaarvergadering en wordt
automatische geïncasseerd van een door u opgegeven
rekeningnummer. Wij verzoeken u daarom ook bijgaand
machtigingsformulier in te vullen.
Privacy: het bestuur van de Club 50 Plus Noorden draagt er zorg voor
dat de door u verstrekte gegevens niet gebruikt worden voor andere
doeleinden dan voor de eigen ledenadministratie.
Dit inschrijfformulier kunt u afgeven aan een bestuurslid of mailen
naar rietzangernoorden@hotmail.nl.
Dank u voor uw inschrijving.
Ps. Leden van de Club 50 Plus Noorden krijgen als ze lid zijn van Zorg en
Zekerheid korting op hun zorgverzekering.
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Machtiging tot automatische incasso:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Club 50 Plus Noorden, Theresiahof 9, 2431 AD Noorden
Om de contributie voor het lidmaatschap jaarlijks automatisch af te laten schrijven
van zijn/haar bank- of girorekening tot wederopzegging.
Uw gegevens:
De heer: ………………………………………………………………. Lidnummer …….
en/of
mevrouw………………………………………………………………. Lidnummer ……
Adres

.

Woonplaats

.

Email

.

Ik ga/wij gaan ermee akkoord dat
 het lidmaatschap van Club 50 Plus Noorden
jaarlijks tot wederopzegging automatisch wordt afgeschreven van mijn hieronder
vermelde bankrekening. Mijn lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij
ik schriftelijk opzeg vóór 1 december.

IBAN:

N

L

Ten name van:…………………………………………………………………………………
HANDTEKENING:……………………………………………………………………………..
DATUM…………………………………………………………………………………………
PLAATS ……………………………………………………………………………………….
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Geluk
Geluk is geen kathedraal,
Misschien een klein kapelletje
Geen kermis luid en kolossaal,
Misschien een carrouselletje.
Geluk is geen zomer van
smetteloos blauw,
Maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
’t is hooguit een ballonnetje.
Toon Hermans

(Dit boekje is mede tot stand gekomen dankzij WIJdezorg)
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Bel naar Zorgbemiddeling
WIJdezorg (Tel. 088-2091000) voor
meer informatie of kijk op
www.wijdezorg.com
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