
 
NIEUWSBRIEF APRIL 2022 
  
 
Beste mensen: 
 
Nu alle activiteiten weer zijn gestart zullen we ook weer onze nieuwsbrief maandelijks gaan 
rondsturen. We sturen de nieuwsbrief het liefst per e-mail, want de scheelt voor het milieu (printen, 
papier, energie etc). Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet per e-mail maar heeft u wel een e-
mailadres? Stuur die informatie dan door naar marianne.club50plus@gmail.com en dan zorgen we 
dat u de nieuwsbrief voortaan per e-mail krijgt. 
 
Activiteiten: 
Als eerste geven we even wat correcties door voor het jaarboekje. 
- In het jaarboekje staat dat de yoga op dinsdagmorgen om 10:00 uur is. Dit 
moet zijn om 09:15 uur. 
- Ook staat in het jaarboekje dat de Sinterklaasbingo op 16 november wordt 
gehouden. Dit moet woensdag 23 november zijn.  
 
In de maand april zijn de volgende bijzondere activiteiten gepland: 
 
- Woensdagmiddag 6 april: modeshow door Doorduyn.  Het wordt weer een ouderwetse 

modeshow met de mannequins/medewerkers van Doorduyn die de mooie zomerkleding 
showen via een groot scherm en natuurlijk is er de koffie/thee met een stroopwafel. Deze 
middag is iedereen welkom, leden en niet-leden en de entree is gratis. Aanvang 14:00 uur.  

 
- Zaterdag 9 april: vrijwilligersmiddag: Om onze waardering te tonen worden alle vrijwilligers 

en hun partners uitgenodigd voor een gezellige middag en maaltijd in de Rietzanger. Wat we 
die middag gaan doen is nog een verrassing maar we beginnen die middag om 14:30 uur. 
Vrijwilligers kunnen zich tot 6 april aanmelden bij Anneke Kentrop (tel.nr. 0172-408538) of via 
marianne.club50plus@gmail.com of via de aanmeldingslijst in de Rietzanger. 
 

- Woensdag 13 april: Paasbingo: door Yvonne van Dijk en Lia de Groot wordt 
er weer een gezellige bingo georganiseerd met mooie prijzen. Die middag is 
Pasen het thema van de bingomiddag, dus een extra reden om mee te doen! 
Aanvang om 14:00 uur. 
 

- Woensdag 20 april: Fietstocht. Door Joop Leliveld en Ton Groeneveld wordt weer een mooie 
fietstocht uitgezet. Bij mooi weer vertrekken we om 09:30 vanaf het parkeerterrein bij de kerk.  
 
 
 

- Vrijdagmorgen 29 april: activiteitenochtend met aansluitend een lunch.  
- We beginnen de ochtend met een eucharistieviering om 09:00 uur.  
- Daarna komt de burgemeester, Robbert-Jan van Duijn. Hij wil graag kennismaken met de 

senioren uit de gemeente Nieuwkoop maar wil gelijk het thema "veiligheid" 
bespreken. Hij wordt vergezeld door een wijkagent en door Arie van Wijk, 
veiligheidsadviseur bij de KBO-PCOB. Het is de bedoeling dat de aanwezigen 
vragen mogen stellen over alles wat met veiligheid te maken heeft. Het panel 
(één van de drie)  geeft dan antwoord. Op deze manier kan de burgemeester 
kennismaken met de senioren en geeft hij de aanwezigen gelegenheid om 
allerlei vragen te stellen. Zo komt de burgemeester er ook achter hoe (on)veilig 
de senioren zich in onze gemeente voelen en wat men vindt dat er verbeterd 
moet worden. Dit is in feite een unieke kans om kennis te maken met de 

burgemeester en hem rechtstreeks vragen te stellen. Wij hopen dat er heel veel leden komen. 
- Daarna wordt een lekkere lunch geserveerd. Omdat we hopen dat er heel veel leden aanwezig 

willen zijn bij deze activiteiten hebben we besloten om geen bijdrage te vragen voor deelname 
aan de lunch. Aanmelden kan tot 26 april in de Rietzanger, telefonisch bij Aart Borst (tel. 0172 
85 02 63) of marianne.club50plus@gmail.com. 
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CORONA: 

 
Hoewel het kabinet heeft besloten om alle maatregelen te stoppen 
denken wij dat het nog wel verstandig is om een aantal maatregelen in 
acht te nemen. Daarom laten we de zuilen voor de handhygiëne, en de 
gel-flesjes op de tafels nog staan. Ook vragen wij u elkaar voldoende 
ruimte te geven en bij klachten thuis te blijven. 
 

 
 
 

Van de bestuurstafel: 
 
In de bestuursvergadering van 23 februari is het vrijwilligersoverleg van 14 maart 
besproken. Het bestuur is voornemens om minimaal 1x per jaar een 
vrijwilligersoverleg te houden zodat afspraken t.a.v. de vrijwilligerstaken duidelijk 

zijn.  De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdag 13 april. Heeft u onderwerpen die 
u aan het bestuur wil voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar 
marianne.club50plus@gmail.com of een van de andere bestuursleden.  
 
 
Ledenadministratie: 
We mogen weer een nieuw lid verwelkomen:  de heer C. Brouwer. 
Van harte welkom bij onze vereniging en we hopen u vaak te mogen 
begroeten bij onze activiteiten 
 
 
Dit was het weer voorlopig. We hopen u allemaal snel te ontmoeten bij een van onze activiteiten in 
de Rietzanger. 
 
 

hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wij wensen iedereen alvast  
HELE FIJNE, GEZELLIGE, ZONNIGE PAASDAGEN!!! 
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