
 
NIEUWSBRIEF OKTOBER  2022  
  
 
 
Beste mensen: 
We zijn het nieuwe seizoen vol enthousiasme gestart en het is fijn om te zien dat veel trouwe leden 
de weg naar de Rietzanger weer hebben gevonden. 
Hierdoor wordt ook het bestuur enthousiast om speciale activiteiten te organiseren. Natuurlijk 
hopen we dat velen van u ook voor deze activiteiten de weg naar de Rietzanger zullen vinden. 
Wij staan klaar om u te verwelkomen bij de volgende activiteiten: 
 
EXTRA ACTIVITEITEN: 

- 30 september: eucharistieviering, informatiebijeenkomst en maaltijd 
o 09:00 uur eucharistieviering in de Rietzanger 
o 10:00 uur tot 12:00 uur: informatie door gemeente over 

mogelijkheden van aanvragen toeslagen zoals energie, huur, zorg 
etc. en energiebesparende maatregelen voor 
particulieren/senioren. 

o 12:00 uur gezamenlijke stamppot maaltijd. Als u mee wilt eten kunt u zich tot uiterlijk 
dinsdag 27 september aanmelden in de Rietzanger, telefonisch bij Aart Borst   
(tel.nr.0172 85 02 63) of rietzangernoorden@hotmail.nl.  Kosten voor de maaltijd 
zijn € 5,00 per persoon. 
 

- 1 oktober: in het kader van de week “een tegen eenzaamheid” organiseert Club 
50Plus een open middag in de Rietzanger 

o Van 13:30 uur tot 17:00 uur kan iedereen kennismaken met de verschillende 
activiteiten die in de Rietzanger plaatsvinden. Iedereen is welkom, dus neem je 
buurman of buurvrouw mee. We zorgen die middag voor een lekker kopje 
koffie/thee en iets lekkers en bieden naast een gezellig praatje ook de mogelijkheid 
om kennis te maken met onze activiteiten. En om 14:30 uur is er een korte 
demonstratie van onze line dancers. Dus kom langs en probeer eens een bal te 
rollen bij de koersbal, een bal te gooien bij de jeu de boules, een rondje te maken 
op de duofiets, een balletje stoten in de biljartzaal. Of misschien wilt u nog niet 
deelnemen aan de activiteiten, maar wilt u zich wel inzetten als vrijwilliger. U bent 
van harte welkom!!! 
 

- 19 oktober: Fietstocht. 
o Om 09:30 uur vertrekken we weer vanaf het plein t.o. de kerk.  

 
 
 
 
 

- 19 oktober: bingo: 
o Vanaf 14:00 uur in de Rietzanger. 

 
- 25 oktober: middag bij Historische Vereniging Nieuwkoop in de Zevensprong: 

o De historische vereniging Nieuwkoop heeft ons uitgenodigd voor een presentatie 
van de fotoboeken van Tiemo de Bruin, oude ansichtkaarten en fotoboeken van het 
poldermuseum op dinsdagmiddag 25 oktober. We kunnen van 13:30 uur tot 17:00 
uur de fotoboeken en oude ansichtkaarten bekijken. De Historische Vereniging 
zorgt voor gratis koffie en iets lekkers. U kunt zich hiervoor aanmelden tot tot 
vrijdagmiddag 21 oktober bij Marianne van Capel (marianne.club50plus@gmail.com 
of 06-53448780) of in de Rietzanger. Graag even aangeven of u vervoer nodig 
heeft. Er is ruimte voor maximaal 70 personen bij deze activiteit.  
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.LEDENADMINISTRATIE: 
 

Helaas is er weer een lid van Club 50Plus Noorden overleden:  
- Mevrouw De Baat-Schalkwijk.  
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies. 
 

 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL: 

 
Inmiddels is de verbouwing van de invalidetoilet gereed zodat ons clubgebouw nu 
een invalidetoilet heeft wat voldoet aan alle huidige eisen voor toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers. Verder is het bestuur al druk in de weer met het programma 
voor 2023. 

 
We hebben de eerste vouchers van de JUMBO-actie al 
geactiveerd. Tot nu toe staat de teller op € 15,15 maar we streven 
naar een nog hogere opbrengst, dus lever gerust uw JUMBO 
vouchers in bij de Rietzanger. 
 
 
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdagmorgen 12 oktober. 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.  
 
Klaverjassen: 
Door de Corona-pandemie werd op maandagavond geen klaverjasavond georganiseerd. Daarom 
waren de enthousiaste klaverjassers heel blij dat op maandag 5 september weer een 
klaverjasavond werd gehouden. Een mooie avond, zeker voor de winnaars: 
1e prijs: Dhr. A. Hellingerwerf met 6872 punten 
2e prijs: Dhr. A. Tersteeg met 6441 punten 
Mevrouw I. Tersteeg mocht die avond de poedelprijs in ontvangst nemen. 
Wilt u ook eens een leuke prijs winnen met klaverjassen? De volgende klaverjasavonden zijn op 3 
oktober, 17 oktober en 31 oktober.  
 
CORONA: 

 
We blijven meldingen ontvangen van leden die positief testen op 
Corona. Vervelend, maar het is niet anders. Gelukkig horen we niet veel 
ernstige gevallen van Corona, maar ziek zijn is nooit leuk.  
Daarom blijven wij toch nog maar even wijzen op de te nemen 
maatregelen om Corona zoveel als mogelijk te voorkomen.  
De zuilen voor handhygiëne blijven nog staan en wij vragen 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.  
 

 
Dat was het weer voor nu. We hopen velen van u te mogen begroeten tijdens een van onze vele 

activiteiten.  

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