
 
NIEUWSBRIEF JUNI/JULI  2022  
  
 
Beste mensen: 
 
De zomervakanties naderen alweer met rasse schreden en voor Club 50Plus betekent dit dat voor 
diverse activiteiten de zomerstop wordt ingevoerd. Maar natuurlijk gaan we in september weer vol 
enthousiasme van start. Verderop in de nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie 
 
Maar we willen u eerst nog even kort verslag doen van de gezellige uitgaansdag op 14 juni. We 
vertrokken om 09:00 uur met 58 leden naar Lexmond waar we om 10:00 uur eerst een kopje koffie 
of thee dronken met een lekker gebakje. Daarna vertrokken we naar Fruitkwekerij van Dijk waar 
we uitleg kregen over het kweken van de appels en peren die je bij Albert Heijn kan kopen. 
Vervolgens gingen we terug naar het restaurant in Meerkerk waar een heerlijke koffietafel op ons 
wachtte. Daarna nog even naar een IJsboerderij waar we lekker ijs met boerenjongens en ijs met 
kersen maakten en hebben opgegeten, om vervolgens weer met de bus terug te reizen naar 
Noorden. Het was een gezellige dag en we hopen volgend jaar weer zo’n leuke dag te kunnen 
verzorgen voor onze leden. 
 
 
ACTIVITEITEN: 
Dan nu even een overzicht van de toekomstige activiteiten: 

Woensdag 22 juni: Bingo. De bingo start deze middag om 14:30 uur omdat 

de Rietzanger die dag ook is verhuurd ivm de uitvaart van mevrouw N. van Capel-
van der Voorn. 

- Vrijdag 24 juni: Viering in de Mariagrot in Zevenhoven. We verzamelen dan om 

09:00 uur bij de kerk waarna we vertrekken naar Zevenhoven. De viering begint om 
09:30 uur waarna er met elkaar koffie gedronken wordt. 

- Vrijdag 24 juni: laatste keer biljart op vrijdagmiddag. Daarna zomerstop. 
- Dinsdag 28 juni: laatste keer vrij biljarten op dinsdagavond. Daarna zomerstop. 

- Woensdag 20 juli: fietstocht. Deze keer gaat de fietstocht naar Haarzuilens en is 

onderweg gelegenheid om kersen/aardbeien en curiosa te kopen. 
 

 

 

 

ZOMERSTOP: 

- Bridge:  Start weer op donderdag 1 september 

- Biljartcompetitie Start weer op vrijdag 2 september 

- Lindedance: Start weer op maandag 5 september 

- Yoga:  Start weer op dinsdag 6 september 

- Vrij biljarten Start weer op dinsdag 6 september 

In de zomermaanden gaan de volgende wekelijkse activiteiten gewoon door: 
- Dinsdagmiddag:  Koersbal 
- Woensdagmiddag: Jeu de boules 
- Donderdagmorgen: gym 
- Donderdagmiddag: SOOS 
 

 
Bovendien is het gedurende het hele seizoen mogelijk om de duofiets te 
huren voor € 5,00 per dagdeel. Onze contactpersoon hiervoor is Joop 
Leliveld. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-17816048. 
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LEDENADMINISTRATIE: 
We mogen weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:  
- Mevrouw A. Wassenburg,  
- Mevrouw A. Rewijk-Boere  
- Mevrouw M. Pieterse-Hoogervorst. 
We heten deze nieuwe leden van harte welkom en hopen hen regelmatig te ontmoeten tijdens een 
van onze activiteiten. 

 
Helaas is er ook weer een van onze leden overleden:  
- mevrouw N. van Capel-van der Voorn.  
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL: 
 
In de bestuursvergadering van 15 juni is o.a. gesproken over de ALV en de 
activiteiten.  
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdagavond 13 juli. 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.  

 
 
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 nog 
staan. Ook vragen wij u elkaar voldoende ruimte te geven en bij 
klachten thuis te blijven. Bij milde klachten verzoeken wij u eerst een 
zelftest te doen voordat u naar de Rietzanger komt.  

 
 

Scootmobieldag 2022 
 

Op verzoek van de scootmobielwerkgroep van PGSN maken wij onze leden attent op de 
scootmobieldag 2022. Deze is gepland op maandag 5 september. 
Als u sinds kort gebruik maakt van een scootmobiel kunt u tijdens deze dag de puntjes op de i 
zetten.  
Met welke verkeersregels heeft u als berijder van een scootmobiel te maken? Wat mag wel en wat 
kan niet? En hoe handig gaat u met uw scootmobiel over een speciaal parcours en tijdens een 
tocht door de dorpskern? 
De dag start in het gemeentehuis in Nieuwveen en wordt geopend door de burgemeester en 
wethouder. 
U kunt zich nu al aanmelden voor deze dag bij Anneke Rothuizen van het Platform Gehandicapten 
& Senioren in Nieuwkoop (PGSN), telefoonnummer 0172 408001.  
U kunt ook mailen naar anneke.rothuizen@gmail.com 
 

 
Dat was het weer voor nu. Rest ons alleen nog u allen een hele fijne 

vakantie en een gezellige zomer toe te wensen.  

 
 
 
 
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!! 
Het bestuur van Club 50Plus Noorden 
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