Nieuwsbrief
Jubileum Kunstbus 15 jaar
Stichting Kunstbus West Maas en Waal opgericht 2002
heeft in 2003 de eerste gasten naar de schouwburg
gebracht. De touringcar voor de Kunstbus was een
succes, de belangstelling was overweldigend, zo dat wij
velen teleur moesten stellen, wij kregen n.l. maar 50
kaarten in de voorverkoop.
Vanaf 2003 tot heden hebben wij 2078 gasten mogen
vervoeren naar diverse schouwburgen.
Met de Kunstbus hebben de senioren vanaf 50 jaar uit de
Gemeente West Maas en Waal de mogelijkheid om deel
te nemen aan het culturele leven.
Het is een avondje genieten van toneel - musical cabaret - muziek en dans in de schouwburgen van
Nijmegen, Tiel of Wageningen.
Het is moeilijk voor vele ouderen in onze gemeente die
niet in het bezit zijn van een auto of zelf niet graag
rijden, om in de avonduren naar 'n dergelijke voorstelling
te gaan. Wij bieden u de mogelijkheid, wij komen met 'n
touringcar in uw dorp, u stapt in en wij stoppen bij de
ingang van de schouwburg, daar stapt u na afloop ook
weer in en wij zetten u af bij de opstapplaats.
Het is dus geen zoeken naar een parkeerplaats, deze
betalen en dan nog een eind lopen. Onze leus is al van
2003.

"Thuis uit de stoel tot weer thuis in de stoel"

Het programma voor het seizoen 2018 - 2019 is als
volgt:
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Dinsdag 23 oktober 2018 Schouwburg Nijmegen
"ABBA Gold " een spectaculaire show.
Zaterdag 8 december 2018 Agnietenhof Tiel "Tania
Kross " u nog bekend van het TV-programma "Beste
zangers"
Vrijdag 8 februari 2019 Theater Junushoff Wageningen
de musical Op Hoop Van Zegen"”.
Een uitgebreide flyer vol informatie van alle voorstellingen en tevens aanmeldingsformulier zijn in de dorpen te
verkrijgen op de volgende bekende adressen.
In de kosten zitten inbegrepen, toegangskaartje, bus,
garderobe en pauzedrankje.
De inschrijfdatum sluit 28 augustus en u weet vol = vol..
Dreumel
Bjoetiek de Zwaan
Ekershof 3
0487 570505

Wamel
Mevr. Koosje Thijssen
Wilhelminastraat 7
0487 501141

Alphen
Mevr. Thea van Leijden
Donkerbos 11
0487 561389

Beneden Leeuwen
Read Shop Boekhandel
Zandstraat 127
0487 794997

Boven Leeuwen
Kulturhus D'n Dulper
Past. Schoenmakersstraat
0487 596554
Voor verdere inlichtingen Henny Verbruggen
tel. 0487 88 10 23

De nieuwe ledenpas 2018 verschijnt in
oktober/november van dit jaar.
Wilt u eerder aan een activiteit van onze vereniging
deelnemen, dan is bij aanmelding uw lidnummer en
geboortedatum tot die tijd voldoende.
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Verkorte privacyverklaring van
Seniorenvereniging50+ Ben-Leeuwen
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese
privacy wetgeving geeft het bestuur van Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen ( verder genoemd: SVBL )
de volgende privacyverklaring af.
SVBL houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers,
donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel
om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De
gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam,
tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en
huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de
Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de
ingangsdatum van het lidmaatschap.
Indien sprake is van automatische incasso van de
contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank
bewaard. Indien van toepassing worden gegevens
toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers
aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die
personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden
geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere
persoonsgegevens aanmerkt.
De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur worden periodiek opgenomen in het Seniorencontact en zijn zichtbaar op de website van de Afdeling.

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de
afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die
hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. De SVBL
verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft
altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn
geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een
afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te
spreken. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen.
U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en
verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur
uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd
worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.
Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard.
Daar zorgt men ervoor dat uw gegevens niet verloren
gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het
opslaan van gegevens op slechts één plaats geeft de
grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u
zich als lid laat uitschrijven komen uw gegevens in de lijst
Oud-leden. Lidnummer, naam, adresgegevens, reden van
uitschrijving en uitschrijvingsdatum blijven in dit bestand.
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Er bestaat een uitgebreidere versie. Neem contact op
met G.P.J van Hees, secretaris, als u deze wilt inzien.

Het nieuwe seizoen gaat weer van start:
Handwerken
Boetseren
Koersbal
Bowlen
Kaarten
Biljarten
Bingo

4 sept
5 sept
6 sept
12 sept
14 sept
17 sept
1 okt

Aanvang:
Aanvang:
Aanvang:
Aanvang:
Aanvang:
Aanvang:
Aanvang:

13.30
10.00
14.00
10.00
14.00
13.00
14.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

