NES Mail Week 15; Voetbalmanagement en Gouden Eeuw
Altijd al iets willen weten over het managen van een voetbalclub?
Donderdagavond 11 april vertelt onze dorpsgenoot Edwin Lugt, tot
medio 2018 voorzitter van Go Ahead Eagles, u over de organisatie
van de club, de sociaal-maatschappelijke betekenis en, passend bij de
Tafel Economie, de financiële component.
In de zeventiende eeuw wist de Republiek der Zeven verenigde
Nederlanden de absolute heerschappij over de wereldhandel naar
zich toe te trekken; de Gouden Eeuw. Vrijdagavond gaat Arie Plaisier
ons voor de Tafel Historie vertellen welke omstandigheden deze
periode mogelijk maakten terwijl het land voortdurend in oorlog was
met Europese grootmachten.
Volgende week donderdagmiddag de 18e is er weer een film te zien
bij de NES! Ditmaal de film Les Choristes. Les choristes vertelt het
verhaal van een kostschool voor moeilijk opvoedbare kinderen. De
film is een remake van de film La cage aux rossignols uit 1945 en was
een internationaal succes. Les choristes werd genomineerd voor 2
Oscars (muziek en beste buitenlandse film) en 8 Césars (2
gewonnen). De film heeft de Fransen letterlijk weer aan het zingen
gekregen.
Meer weten over al deze boeiende activiteiten? Gewoon even
dubbelklikken op de onderstreepte delen.
Wist u overigens dat binnen onze vereniging van thans 443 leden de
mannen en de vrouwen elkaar nagenoeg in evenwicht houden? Dit
geldt echter niet voor de diverse Tafels. Zie voor de aardigheid
bijgaand document.
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De activiteiten voor de komende week op een rij:
Donderdag 11 april
- 13:30 uur; Middagbridge, met als gastheer Adri van ‘t Hof
- 20:00 uur; Edwin Lugt over voetbalmanagement. De Tafel
Economie ontvangt u graag, samen met gastvrouw Tineke
Braam
Vrijdag 12 april
- 10:00 uur; Koffie-inloop met gastvrouw Brigitte Parmentier
en gastheer Rein van Dam
- 14:00 uur; Huiskamerbridge
- 20:00 uur; Arie Plaisier over het vraagstuk van de Gouden
Eeuw. Naast het presidium van de Tafel Historie is ook Rob
Schuyt aanwezig om u van een drankje te voorzien.

Namens het Bestuur,
Rein van Dam
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