
 
NIEUWSBRIEF DECEMBER  2022/JANARI 2023 
  
 
Beste mensen: 
Het einde van 2022 nadert met rasse schreden.  
Een jaar met zijn ups en downs, maar hopelijk kijkt u toch vooral terug op een gezellig jaar met familie en 
vrienden. En natuurlijk hopen we allemaal op een fantastisch 2023. 
Als bestuur van Club 50Plus zullen wij onze uiterste best doen om ook in 2023 weer leuke activiteiten aan te 
bieden.  
Maar voorlopig hebben we ook in 2022 nog een aantal gezellige activiteiten waarbij u van harte welkom 
bent. Een aantal van deze activiteiten hebben we in onze eerdere nieuwsbrief al aangekondigd. Daarom 
hierbij alleen de activiteiten voor de tweede helft van december 2022 en januari 2023 
 

 
EXTRA ACTIVITEITEN:  

 

16 december: kerstbiljart-toernooi 
- Als afsluiting van het jaar wordt voor de deelnemers aan de biljartcompetitie een 

feestelijk Kerstbiljart-toernooi georganiseerd. Het toernooi begint om 10:00 uur en 
tussendoor worden een lunch en lekkere hapjes geserveerd. We horen graag wie 
er in 2022 met de wisselbeker naar huis gaat.   

 

Woensdag 21 december: kerstviering Club 50Plus, 
- Heeft u zich al aangemeld voor onze jaarlijkse kerstviering? Deze wordt gehouden 

op woensdag 21 december in de Rietzanger. We starten om 10:00 uur met een 
viering die wordt voorgegaan door Pastor van de Reep. Het koor Cantabo komt 
zingen voor en met ons. Aansluitend drinken we met elkaar een kopje koffie en 
rond de klok van 12 uur wordt er door Aart en Wim weer een geweldige 
broodmaaltijd geserveerd. Aanmelden kan tot vrijdag 16 december bij Aart Borst 
(tel.nr. 0172 85 02 63) of rietzangernoorden@hotmail.nl. Ook ligt er sinds vorige 

week een aanmeldingslijst in de Rietzanger. Kosten voor deze bijeenkomst 
en maaltijd zijn € 5,00. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda. 
 
 
BRIDDGE: 
 
Op 29 december komt de bridge te vervallen, maar op donderdag 5 januari 
zijn Ada en Margot weer present.  
 

 

Nieuwjaarsreceptie 2023, d.d. zaterdag 7 januari 
Op 31 december 2022 sluiten we opnieuw een jaar af waarin COVID ons bezig 
hield. Wat zal het jaar 2023 ons brengen?  
We hopen in ieder geval te kunnen starten met een gezellige   

 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op ZATERDAG 7 JANUARI 2023 
Van 15.00 uur tot 17.00 uur 
In DE RIETZANGER 

U komt toch ook even langs om met elkaar het glas te heffen op een 
fantastisch nieuwjaar? 

 
Klaverjassen op maandagavond:  
Ook in december is er weer klaverjas gespeeld op maandagavond. De uitslag van maandag 28 november 
en 12 december vind u hieronder: 
 
Uitslagen klaverjassen maandag 28 november: uitslagen klaverjassen maandag 12 december 
1e prijs mevr. B. Tersteeg  5398 pnt 1e prijs mevr. A.Kas  5446 pnt 
2e prijs dhr. M. Pietersen 5229 pnt 2e prijs dhr. B. Galis  5167 pnt 
3e prijs mevr. W. Okkersen 4949 pnt 3e prijs dhr. G. v. Leeuwen 4973 pnt 
Poedelprijs   dhr. J. Tersteeg 3887 pnt. Poedelprijs  mevr. E.v. Groeningen 3680 pnt 
 

De volgende klaverjasavond is op maandag 2 januari 2023 en op maandag 16 januari en 30 
januari 2023. 
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BINGO-MIDDAG: 
Op woensdagmiddag 18 januari wordt er weer een gezellige bingomiddag georganiseerd. U wordt van harte 
uitgenodigd om deze middag in de Rietzanger te proberen een aantal mooie prijzen te scoren. 
En neemt u gerust uw vrienden of familieleden mee! 
 
 

Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers van de Rietzanger. 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat er op maandag 23 januari 2023 een informatiebijeenkomst 
gehouden wordt voor alle vrijwilligers van Club 50Plus Noorden. De datum voor dit vrijwilligersoverleg is 

inmiddels gewijzigd naar woensdag 25 januari 2023. De definitieve uitnodiging met agenda en 

overige bijlagen ontvangt u in de eerste week van januari.  

  
LEDENADMINISTRATIE: 
 
We mogen deze keer weer een aantal nieuwe leden verwelkomen: 
- Dhr. F. den Braber en Mw. M. den Braber 
- Mw. N. Loos  
- Dhr. B. van Leeuwen en Mw. T. van Leeuwen-Vianen 
We hopen hen vaak te zien in de Rietzanger. 
 

Helaas is er ook weer een trouw lid overleden: 
- Dhr. Th. Van der Voort 
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies. 
 

  
VAN DE BESTUURSTAFEL: 

In de bestuursvergadering van 14 december heeft het bestuur gesproken over het 
jaarprogramma, de nieuwjaarsbijeenkomst, het vrijwilligersoverleg en de prijzen per 1 
januari 2023. Veel leden vroegen ons al of de contributie verhoogd wordt per 1 januari 2023, 
maar dat is nog niet aan de orde. Ook de eigen bijdrage voor deelname aan de activiteiten 
worden niet gewijzigd. Wel hebben we besloten om voor de extra/externe verhuur de prijzen 

van een aantal consumpties te verhogen, omdat onze huidige prijzen niet kostendekkend bleken te zijn.  
De volgende bestuursvergadering is gepland op woensdagavond 11 januari 2023. 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.  
 

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

Bovendien wensen wij u natuurlijk  

 

EEN FIJNE JAARWISSELING 

 

EN 

 

EEN VOORSPOEDIG 2023 

 
 

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