Zomernieuws 2018

Vensternieuws Juli 2018

ZONDAGEN Juli 2018
Vieringen - aanvang 10.00 uur:
01 Monique van Zoest
08 Vrije Ruimte
15 Bert Cozijnsen
22 Lezing
29 Vrije Ruimte
Collectes: 01, 08, 15 en 29 voor Het Venster, 22 voor lezingen en
voordrachten

Autodiensten: 01 Els van Duijvenbode, 08 Hannie Kämink,15 Rinie van
der Leer, 22 Wil Gouda, 29 Els van Duijvenbode.
Verder deze maand...
Contactochtend op de dinsdagen in de even weken om 10.00 uur in Het
Venster: deze maand op 10 en 24 juli. Echter: op 10 juli hebben we
een UITSTAPJE! Lees hier verder
Noteer vast in de agenda:
In Het Venster: 05 aug. Vrije Ruimte, 12 aug. Cees de Gooyer, 19 Vrije
Ruimte, 26 Buitendag
29 augustus: vanuit Het Venster ons volgende uitstapje.

MEDEDELINGEN
Bericht van de bestuurstafel - Juli 2018
Langzamerhand beginnen we op stoom te raken als nieuw bestuur. We
krijgen meer en meer grip op allerlei lopende zaken. Ook begrijpen we
steeds beter hoe de verschillende samenwerkings-verbanden landelijk en
regionaal werken.
Bij mijn verkiezing als voorzitter heb ik aangegeven geen vergadertijger te
zijn, (ben ik nog steeds niet) en dat ik niet de aangewezen persoon ben
voor allerlei overleggen regionaal of landelijk.
Tsja, maar deze voorzitter wil toch wel een beetje weten hoe alles in
elkaar steekt en dus bezoek ik toch een enkele bijeenkomst. Daar ontdek
ik weer nieuwe zaken en leer ik dat de hobbels van Het Venster echt niet
anders zijn dan bij andere verenigingen. Door er samen over te praten
komen er weer nieuwe ideeën op en zo zijn we ‘op ontdekking’ als echte
vrijzinnige.
Helaas heb ik ook een bijeenkomst mee gemaakt waar ik als jullie
voorzitter met gekrulde tenen heb gezeten. Over de inhoud en de manier
waarop deze bijeenkomst verliep kreeg ik nu niet echt energie. Jammer.
Buitendag
Er gebeuren gelukkig ook goede dingen en op korte termijn is dat het
vooruitzicht is op onze traditionele buitendag. Als locatie hebben we dit
jaar gekozen voor Kwintelooyen, het oude Zandgat in Rhenen.

We hebben echt wel ideeën voor de invulling van deze dag, maar willen
heel graag dat er nog andere leden of donateurs zijn die willen
meedenken, uitvoeren van deze mooie traditie.
Interesse om ook jouw steentje hieraan bij te dragen? Laat mij dit dan
weten per mail, hermanderijk65@gmail.com of bellen is
sneller: 0651813983.
Ik kijk uit naar jullie reacties.
Herman de Rijk

Eenheid
In juni werd Eenheid (editie juli/aug) voor de laatste keer in de vorm van
het ons zo vertrouwde tijdschrift uitgedeeld. Vanwege de hoge kosten
heeft de Eenheid-redactie besloten om dit duurzamer te gaan doen. Dat
wil zeggen dat Eenheid voortaan alleen nog digitaal verstuurd wordt. Heel
jammer voor diegenen die geen PC of emailadres hebben; zij kunnen de
tekst echter uitgeprint krijgen op A4. Elke afdeling dient daar zelf zorg voor
te dragen.

Contactochtenden
Elke even week is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Het Venster op
dinsdagochtend van 10:00 – 11:30 uur, óók in de zomermaanden!
Let op: in week 28 - op 10 juli - gaan we varen: zie Eenheid juli/augustus
pagina 20 en het artikel hieronder. Aanmelden kan nog! Bij Wil Gouda
De volgende Contactochtend is dan weer op 24 juli in Het Venster.

Uitstapje 10 juli
Dan gaan we voor de eerste keer dit jaar op stap. Nou ja: op stap? We
laten ons varen! Met rederij EUREKA uit Arnhem maken we een boottocht
van 3 uur op de IJssel. We varen stroomopwaarts tot de IJsselkop en dan
een stukje stroomafwaarts de IJssel af. Onderweg kunnen we genieten
van de heuvels en de oude dorpskernen rond de Posbank en we varen
langs het kasteel Middachten. Aan boord worden we verwend met een
lunchbuffet.

(foto Pixabay)

Programma:
Vanaf 10:00 uur inloop in Het Venster en koffie/thee met gebak.
Om 11:00 uur vertrek naar Arnhem/ De Praets.
Van 12:00 – 15:00 uur vaartocht met lunch aan boord.
Ongeveer 16:00 uur zijn we terug in Het Venster.
Kosten: leden/donateurs € 25,-. Overige deelnemers € 39,-.
Betalen kan contant op de dag van vertrek of door overmaken van het
bedrag op rekening NL11TRIO0197 6222 08 op naam van NPB Veenendaal
onder vermelding van ‘vaartocht’.
Aanmelden vóór zondag 8 juli bij Wil Gouda: 038-820 357/06-40 71 76 55.

Tweede uitstapje
Op woensdag 29 augustus is er een extra Contactochtend en dan gaan we
opnieuw varen! Op verzoek van de bezoeksters van de Contactochtenden
herhalen we een uitstapje van drie jaar geleden: varen over de prachtige
IJssel van Zutphen naar Doesburg.
Het uitgebreide programma hiervan komt in de Nieuwsbrief van augustus,
en natuurlijk ook op onze Vensterwebsite.

Gespreksgroep Een cursus in Wonderen
In de zomermaanden geen gespreksgroep. Vanaf de eerste maandagavond
in september weer (maandelijks) vanaf 20.00 uur in Het Venster.

Re-Creatie
In de afgelopen maanden is er veel gewerkt met mozaïek. Hieronder
enkele resultaten, die ook te bewonderen zijn in de tuin van Het Venster.
Meer informatie over deze Samen-Duurzaam-activiteit bij Hannie
Kämink en Els de Roo of op onze website.
Vervolginformatie over de Re-Creatieactiviteiten: in de volgende
nieuwsbrief en op de Vensterwebsite.

Over een maand verschijnt de volgende Nieuwsbrief
Ook iets te melden?
Een activiteit, artikel, column, oproepje, verhaal
of een andere bijdrage?
Wij horen het graag!
Insturen vóór de 20ste van de maand - mail naar de PR commissie

Bestuur
Gegevens op de Venster website. Contactpersoon: Jaap van 't Riet

commissies - contactpersonen
Financiën: Petra Wubs en Wil Gouda
Omzien naar elkaar - Ronald Naar
Vertrouwenscommissie - Marieke de Vries-Hofman
Ontmoetingen - Jan Dijksterhuis
PR en redactie - Rinie van der Leer
Jaarplanning Zondagen - Eveline de Kock
Exposities - Anja van Roekel
Gebouw en Onderhoud - Jan van Donkelaar
Bloemen - Agnes Colijn
Boeken en Beelden - Hannie Kämink en Els de Roo
Tuin - Jocelyn Readett
Kosterswerkzaamheden - Jan van Donkelaar en Hans van der Leer
Piano advies en onderhoud - Rinie van der Leer
Initiatiefgroep Duurzaamheid - Hannie Kämink
RvAT Seniorenhuisvesting - Marijke Vrijs
Vrije Ruimte - Martin Schuitemaker
Kaarten voor jarigen en zieken - Petra Wubs
Adres- en telefoongegevens van bovengenoemde contactpersonen vindt u in de ledenlijst
van Het Venster, die in maart 2018 aan de leden en donateurs is toegestuurd, samen met
de stukken voor de ALV. Deze gegevens zijn ook te vinden op het besloten deel van onze
website.
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