augustus 2019
Dagtocht met de bus 2019
Op woensdag 4 september a.s. gaat onze jaarlijkse dagtocht met de bus.naar
Vierakker, Bronkhorst en Loenen.
Vertrek: 09.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Zalencentrum Beltman.
Aanmelden op zaterdag 24 augustus a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur bij Beltman.
Zie voor verdere informatie de bijlage met aanmeldingsstrook.
Jeu de Boules stratentoernooi 2019
In juni werd er door onze seniorenvereniging weer een Jeu de Boules-toernooi
georganiseerd voor straten en buurten. We mochten ons verheugen over een
grote deelname. Liefst 48 teams deden mee. De winnaar was het team van
Markvelde 3, op de tweede plaats gevolgd door Goorseweg 3 en met op de
derde plaats Markvelde 4. Organisatie bedankt!
Biljarten en kaarten
Onze biljartclub "Deep'n" doet komend seizoen 2019-2020 met maar liefst
6 teams mee in de Competitie Senioren Biljarten Regio Twente. In de B-poule
met 3 teams en in de C-poule met 3 teams. De biljarters gaan het nieuwe
nieuwe seizoen spelen in de nieuwe mooie biljart-outfits van onze sponsoren
Slagerij Kastelein en Zalencentrum Beltman. De B-poule start op dinsdag
3 september en de C-poule op dinsdag 27 augustus.
De onderlinge oefenwedstrijden voor aanvang van de competitie vinden
plaats van maandag 12 augustus t/m donderdag 22 augustus
Het nieuwe kaartseizoen begint ook op dinsdag 3 september.
Haalbaarheidsonderzoek "24-uurs (woon)zorgvoorziening"
Het onderzoek gaat om zowel zorg thuis als in een geclusterde woonvoorziening.
Dit gebeurt op initiatief van Senioren Vereniging Diepenheim omdat deze
voorzieningen belangrijk zijn voor de inwoners van Diepenheim die hier willen
blijven wonen, maar zorgbehoefte(n) hebben. Deze ontwikkeling komt de sociale
kwaliteit "in het Stedeke" ten goede.
Het onderzoek wordt procesmatig begeleid door Stimuland die zich als
onafhankelijke organisatie inzet voor een "vitaal platteland". De inzet is om te
komen tot een intentieovereenkomst, waarin betrokken partijen aangeven zich
gezamenlijk in te zetten voor een 24-uurszorgvoorziening.
Voor de uitvoering van dit project hebben wij van de Provincie Overijssel
een subsidie ontvangen. Over de voortgang zullen wij u regelmatig informeren.

Fietsmiddagen
Data fietsmiddagen op de woensdag: 14 augustus (fietstocht "De Boer op"),
28 augustus, 11 september en 25 september.

Giften

De SVD heeft in de maanden mei en juni vijf giften van € 10 ontvangen
en een gift van € 20, waarvoor onze hartelijke dank.

Contributie

In september zal automatische incasso plaatsvinden van de contributie
voor de activiteiten biljarten, kaarten en Jeu de boules voor het nieuwe seizoen.
www.seniorenverenigingdiepenheim.nl

