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Beste leden van ZijActief.
Alweer een jaar voorbij. Voor ons mensen vliegt de tijd voorbij.
Het afgelopen jaar hebben we een goed verenigingsjaar gehad, we
hebben nieuwe leden mogen verwelkomen en goed bezochte
avonden gehad. In september hebben we ons 70-jarig jubileum
gevierd met een zeer geslaagde feestavond. Ook dit jaar hebben
we weer een gevarieerd programma voor u samengesteld. We
hopen dat we velen van u mogen begroeten op onze
bijeenkomsten. Want SAMEN STAAN WE STERK. Samen
kunnen we er weer een goed jaar van maken door mee te denken,
elkaar te inspireren en elkaar te ontmoeten. Tot slot wensen we
iedereen een goed, gezond en actief jaar toe.
Namens het bestuur,
Rikie Kleisman.

Hierbij enige algemene informatie:
-

De avonden beginnen om 20.00 uur bij café-restaurant
Sterrebos, tenzij anders vermeld.

-

Als bestuur horen we graag wensen, ideeën en suggesties
van onze leden m.b.t. thema’s, lezingen, cursus, excursies,
uitstapjes, creatiefs of culinairs.

-

Neem gerust eens iemand mee naar een avond om kennis
te maken met ZijActief!
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LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van ZijActief Beuningen kost €

30,-

per kalenderjaar.
Dit bedrag graag voor 1 maart
overmaken op bankrekeningnummer
NL 52 RABO 0110 7894 15 t.n.v. ZijActief Beuningen.
O.v.v. je voor -en achternaam.
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Bestuur ZijActief Beuningen

Voorzitter: Rikie Kleisman
kleisman@planet.nl
Foksweg 13
7588 PM Beuningen
0541-351599

Secretaris: Annette Blokhuis
amblokhuisniehof@hotmail.com
Mekkelhorsterstraat 23
7588 PL Beuningen
0541-351621

Penningmeester: Trudy Oude Nijeweme
jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Oude Dijk 50
7588 RW Beuningen
0541-353568

Lid: Mariët IJland
benjanijland@kpnplanet.nl
Beuningerstraat 86
7588 RJ Beuningen

0541-353899

Lid: Inge Tijhuis
itijhuis@MSN.com
Punthuizerweg 5
7588 PE Beuningen
0541-351702

Mailadres Secretariaat: zijactiefbeuningen@hotmail.com
Afgevaardigde ZijActief Regio Twente: Rikie Kleisman
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Privacywet.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit geldt ook voor
ZijActief Beuningen. Vandaar onderstaande verklaring.
Privacyverklaring ZijActief afdeling Beuningen.
ZijActief is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We verwerken uw persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons
verstrekt heeft. Persoonsgegevens worden verwerkt in de
ledenadministratie en in ledenlijsten die alleen toegankelijk zijn
voor (bestuurs)leden.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken: Voor -en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en ingangsdatum
lidmaatschap: ledenadministratie en ledenlijst.
Bankrekeningnummer: penningmeester.
ZijActief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
het afhandelen van uw betaling. En het verzenden van de
uitnodigingen voor de ledenavonden of andere activiteiten of een
persoonlijk bericht. En u te kunnen bellen of e-mailen indien dit
nodig is.
ZijActief deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van persoonsgegevens door ZijActief. U kunt uw
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw
persoonsgegevens doorgeven aan het secretariaat. Ook kan het
voorkomen dat foto’s gemaakt en gebruikt worden. Hebt u hier
bezwaar tegen, meldt het dan bij het secretariaat.
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Woensdag 23 januari:
Jaarvergadering.
-Opening
-Mededelingen
-Verslag secretaris
-Verslag penningmeester
-Huldiging jubilarissen
-Rondvraag en sluiting
-Pauze
-Bingo!
Als afsluiting van de jaarvergadering gaan we bingo spelen.

We vragen jullie allemaal één prijsje mee te nemen.
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Woensdag 20 februari:
“Tussen Kunst en Kitsch”
Deze avond wordt verzorgt door Ruud Olde Dubbelink. Hij is oudconservator van het Palthehuis in Oldenzaal.
We mogen allemaal iets meebrengen om door Ruud te laten
taxeren. Hij kan erover vertellen m.b.t. de waarde, afkomst of
leeftijd. Misschien zijn je spullen wel waardevoller dan je denkt..

_____________________________________________

-’t Leavn is té mooi veur ’n laank gezicht. 7

Dinsdag 19 maart en dinsdag 26 maart.

We gaan naar de studio van RTV-oost, Hazenweg 25, Hengelo.
Ontvangst is om 9.30 uur met koffie/thee. We krijgen een
rondleiding o.l.v. Dorothy Oosting of een collega.
Er wordt verteld over de geschiedenis, organisatie en
werkzaamheden van RTV Oost. Daarna gaan we naar de
radiostudio waar live de uitzending van “Goedemorgen
Overijssel” bijgewoond wordt. Ook volgt er nog een bezoek aan de
nieuws-/sportstudio waar iemand van de groep de autocue kan
aflezen zoals een echte nieuwslezer(-es) dit doet. Na afloop kan er
nog een kopje koffie/thee worden genuttigd. Einde is om 11.30
uur.
We gaan met eigen vervoer en er zijn geen kosten aan verbonden.
Per keer kunnen maximaal 25 personen deelnemen.
Opgave voor maandag 11 maart op
zijactiefbeuningen@hotmail.com of telefonisch bij Annette
Blokhuis, 06-50953247
Tevens vermelden welke dag je voorkeur heeft.
____________________________________________

-Wie de sprong niet waagt, komt nooit verder8

Vrijdag 5 april:
Regioledenmiddag ZijActief Twente. Aanvang 13.30 uur in
partycentrum Hutten te Rossum.
Marjan van den Berg vertelt over haar moeder, die leed aan de
ziekte van Alzheimer en over haar columns in het weekblad
Margriet. Uitnodiging volgt t.z.t.
_____________________________________________
Dinsdag 9 april:
Rondleiding door de kerk en toren van de St.Nicolaaskerk te
Denekamp. We verzamelen ons om 19.00 uur in de kerk.
Jos Wintels uit Denekamp, lid van de Beierclub, kan ons alles
vertellen over de Nicolaaskerk in Denekamp. Ook het beklimmen
van de toren en uitleg over de klokken behoort tot de rondleiding.
We zullen verbaasd staan over alles wat we nog niet wisten van
deze mooie kerk!

Mocht onverhoopt 9 april de kerk niet voor ons beschikbaar zijn
dan wordt de avond verplaatst naar woensdag 10 april om
20.00 uur. (Dit wordt dan per mail bekend gemaakt).
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Woensdag 22 mei:
Uitstapje.
Uitnodiging ontvangen jullie t.z.t.

____________________________________________

Juni:
Avondfietstocht. Uitgezet door
een aantal leden. Uitnodiging
volgt.
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Juli en Augustus:
Vakantieperiode.
Zomer.
Je hoort mooie weerberichten, je ziet zonnige gezichten,
en schrijft vrolijke gedichten, het is zomer in het land.
Je loopt in je zomerkleren, op het strand te paraderen,
niet vergeten in te smeren, voor je ’t weet ben je verbrand.
Campings zijn weer vol gelopen alle zwembaden zijn open,
iedereen gaat ijsjes kopen bij die leuke ijscoman.
Irritante muggen zoemen en je ruikt de zomerbloemen
de lavendel en pioenen, zomer, daar geniet je van.
De gewassen zie je groeien, mensen gaan weer barbecue-en,
en je ziet de bonte koeien in de frisse groene wei.
Buiten wapperen de wasjes, zomerbroeken, zomerjasjes,
af en toe pik je terrasjes, ja, de zomer maakt je blij.
Zomer, tijd om bij te tanken hoe kon God het zo bedenken,
al Zijn hemelse geschenken, vrolijkheid en
zonneschijn?
Er is al zo veel geschreven over leven na dit leven
maar als het ons wordt gegeven zal het eeuwig
zomer zijn…
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Woensdag 18 september:
Opening winterseizoen.
Lezing huidtherapeutes.
De avond wordt verzorgt door Jenique ter Linde en Romy IJland.
Zij zijn werkzaam bij “Huidtherapie Twente” met vestigingen in
Enschede, Oldenzaal en Denekamp.
De dames kunnen ons alles vertellen over aandoeningen zoals
oedeem (vochtophoping), littekens, pigment en wratachtige
afwijkingen in het gelaat of elders op het lichaam, couperose
(gesprongen adertjes) en overbeharing. Tevens is er uitleg over
huidkanker, borstkanker, zonbescherming en het gebruik van
crèmes. En er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.
Mede omdat voor veel mensen huidtherapie relatief onbekend is
en een huidtherapeut veel voor mensen kan betekenen, belooft
het een interessante avond te worden.

Vrijdag 11 oktober:
Regioledenmiddag ZijActief Twente. Aanvang 13.30 uur in
Partycentrum Hutten te Rossum.
Deze middag wordt verzorgt door “RinTinTin”, het orkest van de
Twentse Zorgcentra. Uitnodiging volgt t.z.t.
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Woensdag 16 oktober:
“Slachtvisite”.
Een bij het seizoen passende avond waarin humor een centrale
rol zal spelen. We gaan op slachtvisite..
Deze avond gaan we ongeveer een halve eeuw terug in de tijd. Het
slachten, maken van worst, het leven van toen, het komt allemaal
aan de orde. Natuurlijk proeven we ook lekkere hapjes van toen..
Het zal een leuke avond worden.

-In Twente hoalt ze van ’n kot gebed en ‘n langn metwost13

Woensdag 13 november:
Creatieve avond.
Onder leiding van Ceciel Groener gaan we creatief aan de slag.
Wat we gaan maken is nog niet bekend. Nadere informatie volgt.

_____________________________________________
Woensdag 18 december:
Kerstviering.
T.z.t. ontvangen jullie de uitnodiging.
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Het Weesgegroet van Herman Finkers:

Als ik denk dat ik dood ga, niet meer weet wat ik moet doen, eerder
dan een Onze Vader bid ik een Weesgegroet.
Als het angstzweet me uitbreekt, en mijn hart gaat tekeer, dan roep ik
o, Moeder en zelden o, Heer.
Want de Heer is heel goed maar ook onverbiddelijk. Hij reinigt mijn
bloed. Maar zij snapt onmiddellijk dat een vlek niet zo erg is als hij
soms schijnt, en met een 30-graden wasje vaak al verdwijnt!
Als ik denk dat ik dood ga, niet meer weet wat ik moet doen, eerder
dan een Onze Vader bid ik een Weesgegroet…
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Wij bedanken Annemiek Kuipers en team Sterrebos voor de
gastvrijheid en goede verzorging van onze avonden!
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