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Beste Nivonleden en belangstellenden. 

 

Van de bestuurstafel 

Allereerst wenst het bestuur allen een heel voorspoedig 2023 toe, in de beste gezondheid die men in 

redelijkheid mag hopen en verwachten. 

Op de extra algemene ledenvergadering van 10 december 2022 is met unanieme stemmen besloten 

om de huur op te zeggen van het Nivon Centrum. Het getuigt niet van gevoel voor 

verantwoordelijkheid als we de landelijke vereniging laten blijven opdraaien voor de steeds meer 

stijgende woonlasten terwijl we steeds minder van ons gebouw gebruik maken. 

De huuropzegging heeft in december 2022 formeel plaatsgevonden. 

Over het verdere verloop wordt op de aankomende jaarvergadering meer informatie verstrekt. 

 

Nieuws van de activiteitencommissie. 

Het jaar 2022 heeft de afdeling afgesloten met de jaarlijkse oliebollenwandeling op vrijdag 30 

december. Er waren 6 deelnemers; corona stak toch nog weer de kop op en dat nam de deelname 

aan de wandeling af. Terugkijkend op de periode september-december 2022 was de animo voor de 

activiteiten goed.  

De activiteitencommissie wenst u allen een voorspoedig 2023 , veel gezondheid, en zij hoopt in de 

periode januari tot en met juli 2023 veel deelnemers aan de activiteiten te kunnen begroeten.  

Voor de maand januari volgt een uitgebreidere informatie. 

Zondagmiddag 15 januari Nieuwjaarsvisite. 

Leden en belangstellende zijn van harte welkom om met elkaar het nieuwe Nivonjaar 2023 in te 

luiden. We doen dat met een gezellig samenzijn, met muziek van Bert en Hanneke Beudeker en de 

jubilarissen die 25 en 40 jaar lid zijn van het Nivon worden gehuldigd. De jubilarissen hebben 

inmiddels bericht gehad en we hopen dat velen er gehoor aan zullen geven. 



Zaal open om 13.30 uur en opening om 14.00 uur. De kosten bedragen € 3,50 p.p. voor de huur en 

koffie/thee, drankje en hapje. 

Gastvrouw-heer: activiteitencommissie. 

Zaterdagmiddag  21 januari Quiz met Geert en Ina van Delden. 

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom om mee te doen met de Quiz o.l.v. Geert en Ina 

van Delden. We laten ons verrassen en we gaan er van uit dat iedere deelnemer wel vragen kan 

beantwoorden. Kom gezellig meedoen. Er zijn verschillende rondes te spelen met een koffie/thee 

pauze en een napraat met een drankje. 

Zaal open om 13.30 uur en opening om 14.00 uur. Kosten: € 3,50 voor huur en koffie/thee en 

drankje. 

Opgave bij Grietje Aakster, uiterlijk 19 januari, grietjeaakster@hetnet.nl of 0591-626795 

Gastvrouw: Annelies Arling. 

Vooruitblikken activiteiten februari. 

• Do 9-2   Inloopmiddag vanaf 14.00 uur. 

• Do 16-2  Thema middag Seniorensport. 

• Zo 19-2  Wandeling met na afloop erwtensoep. 

Eind januari volgt meer informatie. 
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