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Beste deelnemer van Clubhuis de Derde Helft,

Belangrijk bericht! Alle activiteiten Clubhuis de Derde helft afgelast.
Gezien de nieuwe maatregelen zijn beide locaties van Clubhuis de Derde
Helft per direct gesloten. Dit betekent dat ook de buitenactiviteiten
voorlopig niet meer door gaan. We hopen u binnenkort weer te kunnen
ontvangen in ons clubhuis als dat weer mogelijk is. Zodra we weer open
kunnen ontvangt u van ons bericht.
Stem op ons bij Rabo ClubSupport!
We hebben nog wel een verzoek. Wilt u op
ons stemmen voor de Rabo Clubsupport voor
materialen voor activiteiten zoals de walking
sporten, bewegen volgens het Athletic Skills
Model (fit voor je lijf), Jeu de Boules, Koersbal,
biljart etc. Zo is er behoefte aan een baan om
Jeu de Boules te spelen, de koersbal
materialen zijn op korte termijn aan
vervanging/aanvulling toe. Verder wordt het
door uw stem mogelijk af en toe een clinic te
organiseren met een vakdocent. Hiermee
kunnen we weer mooie dingen organiseren in
de toekomst als het clubhuis weer van start
gaat.

Stem op ons via
rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport

en stem via de oranje knop 'Breng je stem uit'
of via de app. Iedereen vanaf 12 jaar die lid is
van de Rabobank kan 2 keer op Clubhuis de
Derde Helft stemmen tot 25 oktober. Kunnen
we op u rekenen? En delen met vrienden en
familie mag uiteraard. We hebben elke stem
hard nodig.
Wandelen met Ron in aangepast vorm
Het wandelen kan in aangepaste vorm door
gaan. Dit kan niet vanaf het RCL complex
i.v.m. sluiting hiervan maar wel vanaf Dwars
(Bloemerd 1C). Er wordt gewandeld in
groepjes van 4, die elke 5 minuten starten
zodat er genoeg afstand is tussen de groepjes.
Ron heeft uitgeprinte routekaarten mee zodat
iedereen zelfstandig en op eigen risico de
route kan lopen. Ron en Anne kijken ter
plekke bij welke groep ze zelf aansluiten, het
is de bedoeling dat de groepjes zelf worden
gemaakt. Er wordt gestart vanaf 9.30 tot 9.45
uur.
Bij onduidelijkheden en/ of vragen kunt u
bellen met Joyce Thissen van Incluzio
Leiderdorp: 06-83144982

Léon van Schie bij Walking Hockey
Oud handbalprof en OldStars ambassadeur
Léon van Schie, fietste met zijn bakfiets vol
sportmaterialen in het kader van de OldStars
teamactie van 26 september tot en met 2
oktober door Nederland. Tijdens deze tour
bezocht hij élke dag een OldStars club om een
workshop te geven in het teken van bewegen
en ontmoeten.
Op donderdag 1 oktober heeft hij de
warming-up bij de Walking Hockeyers op
Alecto verzorgd. Ondanks het slechte weer
was er een goede opkomst en werden er veel
oefeningen met hoe kan het ook anders
handballen gedaan. In de stromende regen
vertrok hij daarna naar de volgende stop. Zijn
fietstocht eindigde op 2 oktober op het
Binnenhof.

Ook de Koning is geïnteresseerd in het
Clubhuis de Derde Helft!
Op maandag 5 oktober heeft Koning Willem
Alexander, in het teken van de Week tegen
Eenzaamheid, een verrassingsbezoek
gebracht aan Leiderdorp. In
activiteitencentrum Dwars werd de actie “Tijd
voor krijt” van de Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond (KNBB) aan de Koning
gepresenteerd. Na te zijn bijgepraat door
onder meer Joyce Thissen van Incluzio
Leiderdorp, de voorzitter van de KNBB en de
directeur van het Nationaal Ouderen Fonds,
kreeg de voorzitter van het Clubhuis de Derde
Helft, Koos Koster, ook nog even de kans om
aan de Koning uit te leggen wat het Clubhuis
betekent voor de 55-plussers in Leiderdorp.

Heeft u vragen over Clubhuis de Derde Helft,
wilt u ideeën aandragen, dan kunt u mailen
naar: info@clubhuisdederdehelft.nl
Bezoekadressen
LSC Alecto Bloemerd 8, 2353BZ, Leiderdorp
RCL Bloemerd 2, 2353BZ, Leiderdorp

