Website: www.seniorenverenigingdiepenheim.nl

februari 2019
Uitnodiging
voor de Soos-middag op woensdag 13 februari 2019 in Cultureelcentrum Herberg de Pol.
Zaal open: 13.30 uur / Aanvang: 14.00 uur / Einde: + 16.30 uur
Op deze middag zal voor u optreden allround muzikant
de heer Aalt Westerman uit Nieuwleusen.
De muziek die hij tijdens optredens tengehore brengt is veelzijdig.
Nederlandstalig staat hoog in het vaandel met oude hits maar ook
nieuwe hedendaagse muziek. Liedjes in de streektaal met
prachtige verfilming van de gezongen liedjes op een groot scherm.
Al met al lijkt het een zeer ontspannende middag te worden.

Stedeker Daansers 50 joar daansplezeer
In het jaar 2015 hebben de Stedeker Daansers een mooi jubileumboek
gepresenteerd. Tegen een kleine vergoeding hebben wij voor onze leden
een exemplaar over kunnen nemen. Bij deze ontvangt een exemplaar
van dit jubileumboek. Wij hopen dat u er veel leesplezier aan zult beleven.
Geniet van de prachtige foto's door de jaren heen.

Computercursussen en Digitaal inloopspreekuur
In maart starten wij weer met de computercursussen Windows 10 basis, Apple iPad-basis en
Samsung Android-basis. Wij beschikken over Apple iPads die in bruikleen kunnen worden gebruikt
gedurende de curusduur. Zie voor verdere informatie en opgave onze website onder Digitaal of neem
contact op met Wim Knoop (0547-351833) of Hans Weekhout (0547-352253).
Digitaal inloopspreekuur in het WoZoCo op woensdag 6 februari, 6 maart, 3 april en 1 mei 2019 van
10.00 - 12.00 uur.

Contributie 2019
Eind februari / begin maart zal via automatische incasso de contributie voor 2019 bij onze leden worden
geïnd. Het betreft de contributies voor het hoofdlidmaatschap € 20,00 en lidmaatschap partner € 15,00.
Ons Incassant-ID is NL94ZZZ648877150000. Contributies voor de activiteiten (biljarten-kaarten en
jeu de boules) zullen medio 2019 geïnd worden.

Giften
Senioren Vereniging Diepenheim heeft (via mevrouw Meijer) een gift ontvangen van €10,00 en ook
(via de heer Tiehuis) een gift van € 10,00, waarvoor onze hartelijke dank.

