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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
Dinsdag 8 oktober Sportiviteit, uitdaging, goede doelen….
Deze avond wordt verzorgd door William Willekes, die ons door middel van een
diapresentatie deelgenoot wil maken van zijn sportieve ervaringen onder het motto van
Sportiviteit, uitdaging, goede doelen….
Dinsdag 19 november, Koude Winters, warme feesten
De heer Peter Schipper komt met zijn echtgenote Tineke, ons vermaken met de diverse
gebruiken in deze streek.
Commissie Kunst en Cultuur
Bowlen
We gaan bowlen op woensdag 16 oktober. Vertrek om 17.15 uur vanaf Toevershof. We
bowlen om 18.00 uur en om 19.00 uur eten we daar.
Film:
Dinsdag 22 oktober 2019, in de Agnietenhof. Once upon a time in….. Hollywood.
Aanvang 20.30 uur. € 8,00.
De nieuwe film van Tarantino speelt zich af in het Los Angeles van 1969, een tijd waarin
alles aan het veranderen is. Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) en zijn vaste stuntdubbel
Cliff Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet
meer herkennen.
Deze film is een eerbetoon aan het gouden Hollywood-tijdperk.
Opgeven voor of op 15 oktober bij Tunny van Aalst.
Theater Agnietenhof: donderdag 10 oktober Seniorendag.
Om 15.00 uur klaar staan, je wordt opgehaald.
Eetclub: 11 oktober bij Jennie
Leeskring: 16 oktober bij Tunny
Zaterdag 5 oktober Jubileumviering op Papendal
De deelnemers hebben hierover via de mail bericht gehad. We vertrekken om 12.45 uur
vanuit Ophemert.
z.o.z.
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Woensdag 30 oktober
Samen dwalen geeft richting, een theaterstuk over dementie
Van de afdeling Ophemert hebben wij de uitnodiging ontvangen voor de voorstelling
Samendwalen geeft richting door de theatergroep Ut Raakt op woensdag 30 oktober in
Kulturhus Ophemert, aanvang 19.30 uur. Dit stuk geeft op een indringende en ontroerende
manier inzicht in de gevolgen die dementie kunnen hebben op de naaste omgeving.
Dementie een verschrikkelijke ziekte die genadeloos toeslaat en verdriet, pijn, onmacht en
rouw met zich meebrengt. Maar waarin ook fijne, intieme en kostbare momenten mogelijk
zijn door heel dichtbij je dierbare te gaan staan.
De entree voor deze voorstelling bedraagt € 5,00, inclusief kopje koffie/thee.
Opgeven hiervoor kan nog via de mail of op de komende afdelingsavond. Afspraken over
vertrektijd en het rijden worden nog nader bekendgemaakt, zodra bekend is hoeveel
deelnemers we hebben.
Centrale inning contributie 2020
Het Provinciaal Bestuur Gelderland gaat per 1 januari 2020 over tot centrale inning van de
contributie voor onze afdeling. De overgang naar centrale inning is door het Landelijk
Bestuur goedgekeurd.
Hoe vindt de centrale inning plaats?
1. Bij het ledenblad van december 2019 worden facturen en incassoberichten
gestuurd.
2. Je kunt vóór 25 januari 2020 de factuur betalen.
3. Indien je toestemming hebt gegeven voor automatische incasso, dan wordt rond 25
januari 2020 de contributie geïnd.
4. Rond 10 februari 2020 draagt het landelijk bureau contributie af aan afdeling en
provincie voor alle leden.
5. Eventueel worden er 2 maal betalingsherinneringen verstuurd.
6. Eind maart ontvangt de afdeling een verzoek om de afdracht voor leden die hun
contributie niet hebben betaald retour te storten naar het landelijke bureau.
Wat verandert er?
In feite verandert voor jou dus alleen het rekeningnummer waarnaar de contributie wordt
overgemaakt en de persoon die u eventueel een herinnering stuurt.
Bezetting bestuur
Er waren eens 5 bestuursleden.
2020 trad Annie af, toen waren er nog 4.
2022 treden Annemieke, Riekie en Joke af, dan is er nog maar 1….
Dusssss, er zijn maar liefst 4 (toekomstige) posities vacant in het bestuur! Grijp je kans en
meld je aan bij het secretariaat of bij één van de bestuursleden.
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