Nieuwsbrief
Samen praten over ouder worden
Als ik ouder word: het leven van alledag
Ouder worden doen we allemaal. Wat gaat u goed af en
wat vindt u lastig? En wat zou u willen oplossen? Wilt u
eens met anderen uw ervaringen delen? Dat kan!
Wij organiseren bijeenkomsten, waar we dagelijkse
thema’s als wonen, hobby’s, gezondheid en sociale
contacten bespreken. Dit wordt begeleid door een
gespreksleidster, Heleen Somford. We hopen te bereiken
dat mensen mooie gesprekken met elkaar voeren, tips en
trucs uitwisselen om zo fijn mogelijk hun eigen leven te
leiden.
Startdatum:
dinsdag 6 november 2018
Tijd:
10:30 – 11:30 uur
Locatie:
Ons Huukske, Zonnebloemstraat 3
Beneden-Leeuwen,
Het aantal bijeenkomsten en hoe vaak deze plaats vinden
bepalen de deelnemers samen.
Aanmelden via: E-mail:
keesdehaas@kpnmail.nl
of telefoon:
0487 - 501533
Wacht niet te lang met aanmelden, er kunnen
maximaal 12 deelnemers mee doen! Deelname is
gratis.
‘Samen praten over ouder worden’ wordt georganiseerd
door Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen in
samenwerking met GGD Gelderland-Zuid.

Aan de leden van sen.ver. in
Druten en omgeving
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Filmhuis Den Bogerd uit Druten, organiseert dit jaar tijdens het winterseizoen, enkele matinees voor ouderen.
Onze drie matinees in het komende filmseizoen zijn op:
dinsdag 23 oktober – 22 januari – 19 maart.
Op 23 oktober gaan we het historische kostuumdrama: ‘Victoria en Abdul’ vertonen.
We zijn ervan overtuigd dat we hiermee veel mensen een
plezier doen.
Voor 22 januari kozen we ‘Loving Vincent’.
Een geschilderde film over het bijzondere leven van
Vincent van Gogh.
Mevr. Gradie Martini, Frankrijk- en Vincent v Goghkenner,
zal de film bij ons inleiden.
De titel van 19 maart is nog niet bekend.
Plaats: D’n Bogerd in Druten (Rabobankzaal)
Aanvang: 14.00 uur. Vanaf 13.15 uur is de kassa
open. Entree bedraagt € 8,-. Dit is incl. koffie/thee
met iets erbij.
Het is niet nodig vooraf te reserveren.
Wilt u meer informatie over Filmhuis Den Bogerd:
www.filmhuisdenbogerd.nl
Hebt u vragen of opmerkingen over onze matinees:
dinireijers@kpnmail.nl
Het team van Filmhuis Den Bogerd hoopt u opnieuw
gezellige filmmiddagen te bezorgen.
Met vriendelijke groet,
Dini Reijers
Secr. Filmhuis Den Bogerd

Wie heeft zin in een dansje, oude pasjes
herhalen en nieuwe pasjes bijleren. Dat kan!!!
Op 23 okt starten we bij voldoende deelname
onze dansavonden:
iedere dinsdagavond vanaf 19.00 tot 21.00 uur.
Onder begeleiding van een instructeur komen
quickstep, Engelse wals en tango
aan de orde en er worden ook
verzoekdansen uitgevoerd.
Bijdrage is € 15,- voor koffie.
Aantal avonden: 12 keer.
Opgeven: keesdehaas@kpnmail.nl
Zowel beginners als gevorderden
zijn van harte welkom.
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VOORZITTERSCHAP
In het laatste Seniorencontactblad riepen wij, zowel binnen als
buiten de vereniging, kandidaten op zich voor het voorzitterschap aan te willen melden bij de vice voorzitter, c.q., secretaris
Gé van Hees, 062887813.
Ook indien u zichzelf niet in die functie zag aangesteld, vroegen
wij aan alle leden iemand aan te willen bevelen.
Het bestuur liet weten, bij de aanstelling van een nieuwe
voorzitter niet over één nachtje ijs te zullen gaan en had
tenminste gehoopt een aantal aanmeldingen of aanbevelingen
te ontvangen. Dat is tot nu toe in het geheel niet gebeurd en
dat betreuren we een beetje.
Het bestuur heeft echter niet helemaal stil gezeten en heeft nu
een aantal potentiële kandidaten op het oog, waarvan moet
worden afgewacht of zij deze moeilijke functie ambiëren. Omdat
we ook hadden aangegeven voor het einde van dit jaar een
nieuwe voorzitter v/m te presenteren, lijkt dat nu enigszins
twijfelachtig te worden. Daarom nogmaals een oproep aan alle
leden, te willen overwegen iemand aan te bevelen, zodat we
ook iets te kiezen hebben.
Het bestuur zou u zeer erkentelijk zijn voor uw inzet.
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