
 
NIEUWSBRIEF OKTOBER/NOVEMBER  2022  
  
 
 
Beste mensen: 
Het mooie zomerweer is alweer voorbij en de herfst laat de bladeren van de bomen vallen. Helaas 
komen er ook steeds meer meldingen van Corona-besmettingen maar gelukkig kunnen we in de 
Rietzanger nog steeds onze activiteiten door laten gaan. 
Ook kunnen we met veel plezier terugkijken op de activiteiten van september en begin oktober. 
Veel leden hebben deelgenomen aan de eucharistieviering, informatiebijeenkomst en maaltijd op 
30 september en ook de Open Dag op 1 oktober werd door veel senioren bezocht. Dank aan alle 
vrijwilligers en leden die geholpen hebben om deze 2 activiteiten tot een succes te maken. 
 
Wij staan weer vol enthousiasme klaar om u te verwelkomen bij de volgende activiteiten: 
 
EXTRA ACTIVITEITEN: 
 
- Fietstocht: 19 oktober:  

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

- Bingo:  19 oktober en 23 november: 
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 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.  

 
- Klaverjassen: 31 oktober, 14 november en 28 november 

o Uitslagen klaverjassen maandag 19 september: 

▪ 1e prijs  dhr T. v.d. Boogaard 7006 pnt 

▪ 2e prijs  mevr. L.Kalshoven 6502 pnt 

▪ 3e prijs  dhr. M. Pietersen 6393 pnt 

▪ Poedelprijs mevr. A. Kas  5069 pnt 

o Uitslagen klaverjassen maandag 3 oktober:   

▪ 1e prijs  Dhr. A. Hellingerwerf 7096 pnt 

▪ 2e prijs  Mevr. B. Tersteeg 6945 pnt 

▪ 3e prijs  Mevr. L. Kalshoven 6828 pnt 

▪ Poedelprijs Dhr. M. Pietersen 4599 pnt 

 

- Themaochtend met maaltijd: vrijdag 25 november. De in het jaarboekje vermelde 

themaochtend op 21 oktober vervalt helaas. 

o 09:00 uur eucharistieviering in de Rietzanger 
o 10:00 uur tot 12:00 uur: film “het paard van Sinterklaas”. Een gezellige familiefilm 
met de “echte” Sinterklaas en “echte” Pieten.  
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o 12:00 uur gezamenlijke stamppot maaltijd. Als u mee wilt eten kunt u zich tot 
uiterlijk dinsdag 22 november 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. 

 
Rummikup 
Tijdens de open dag op 1 oktober bleek er veel belangstelling voor het rummikuppen. Daarom 
willen we kijken of er belangstelling is om op de SOOS-middag rummikup te spelen. Donderdag 4 
november heeft Nel Griffioen de Rummikup-stenen klaarliggen. Wie heeft er zin om met haar te 
rummikuppen? U bent van harte welkom. 
 
Cursus AED voor vrijwilligers: 
Vanwege Corona hebben we de laatste 2 jaar geen cursus AED voor onze vrijwilligers kunnen 
organiseren. We proberen nu weer deze cursus te gaan organiseren. Mogelijk op 22 november 
en/of 29 november.  
Ook willen we binnenkort weer een informatiebijeenkomst organiseren voor onze vrijwilligers.  
 
.LEDENADMINISTRATIE: 
 
We mogen weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:  
- Dhr. M. van Dam en Mw. H. van Dam-van der Peet 
- Dhr. P.M. Pieterse en Mw. M. Pieterse-Twaalfhoven 
- Dhr. G. Sloesarwij en Mw. N. Sloesarwij-van der Louw 

 
VAN DE BESTUURSTAFEL: 

 
In de bestuursvergadering van 12 oktober zijn o.a. de hoge energieprijzen en 
overige prijsstijgingen besproken. Vooralsnog zullen we niet de contributie 
verhogen, maar mogelijk zullen we wel andere bezuinigingsmaatregelen moeten 
treffen. We denken daarbij b.v. aan het verstrekken van koekjes bij elk kopje koffie. 

We horen van meerdere leden dat alleen een koekje bij het eerste kopje koffie meer dan 
voldoende is. Wellicht dat we dit als eerste maatregel zullen invoeren. Samen met Stichting 
Gebouw zoeken we naar mogelijkheden van energiemaatregelen. Een eerste actie hierin is dat we 
de verwarming tijdens de activiteiten aanpassen naar 20 graden. Daarom adviseren wij u om een 
extra vestje aan te trekken als u naar de Rietzanger komt. Zo kunnen we met elkaar de kosten 
laag houden.  
 
We hebben inmiddels al heel wat vouchers van de JUMBO-actie 
geactiveerd. Tot nu toe staat de teller op ca € 80,00 maar we 
streven natuurlijk naar een nog hogere opbrengst, dus lever gerust 
uw JUMBO vouchers in bij de Rietzanger. 
 
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdagavond 9 november. 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: 

 
Vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen adviseert het 
RIVM om de Corona maatregelen weer in acht te nemen, dat wil 
zeggen, handen wassen, niezen in de elleboog, elkaar voldoende 
ruimte geven en thuisblijven bij klachten.  
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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