zaterdag 08/06/19
NES-Lidnummer:

…….

Beste ……,
De eerste uitgave van NES Actueel heb je inmiddels ontvangen, dus zijn
wij erg benieuwd wat je ervan vond. Er zijn al wel een aantal reacties
binnen gekomen, maar graag willen wij meer respons. Onze inspanning is
er immers op gericht om naast onze website de meest recente
aanvullende informatie aan je te verstrekken over allerlei zaken binnen de
NES. Om hieraan te kunnen voldoen is je mening van groot belang en
vragen daarom hiervoor om extra aandacht.
Natuurlijk zullen er zoals eerder aangegeven in het kader van de
revitalisering, stapsgewijs aanvullende mogelijkheden en verbeteringen
aan worden toegevoegd, waarover we je telkens zullen informeren.
Ons bestuurslid voor de catering heeft aangegeven nog onvoldoende
mogelijkheden te hebben om een sluitende planning te kunnen maken
voor met name de bardiensten. (de herhaalde oproep vind je in de bijlage
van deze mail, of klik hier ).
De resultaten en mededelingen van de laatste (vrijdag j.l.) vergadering
van het Bestuur van DE NES staan op onze website onder Bestuur.
Zo langzamerhand naderen we de vakantie periode waarin NES Actueel
zal blijven verschijnen, maar in een iets afgeslankte vorm.
Natuurlijk wel met de activiteiten kalender, maar doordat extra
activiteiten op dit moment nog niet zijn aangekondigd, zijn er nu ook geen
recente aanvullingen.
De volgende NES Actueel verschijnt in het weekeinde van 22 juni. Deze
zal de periode bestrijken van 24 juni t/m 13 juli. Mocht je daar nog kopij
voor willen aanbieden stuur deze dan direct per mail aan: NES activiteiten

en NES Communicatie en NES Webmaster . Uiterste sluitingsdatum
daarvoor is aanstaande woensdag 12 juni.
Grijp deze kans en beleef wat het is om samen te bouwen aan de
toekomst van de NES

Noteer de volgende activiteiten alvast in je agenda:

Met speciale vermelding:
13-aug-2019 Met Tafel Economie naar Scheepswerf Meyer te
Papenburg (D) , toonaangevend in de wereld van de bouw van
luxe cruiseschepen.
PAS OP: De inschrijving is in middels overtekend en er bestaat al
een wachtlijst. Zodra er vrije plaatsen door afzeggingen komen zal
Presidium Economie dat via NES Actueel kenbaar maken.
LET OP:
Alle informatie over een activiteit kun je vinden in de Agenda op de
website van De NES of door te (dubbel-)klikken op de titel van de
activiteit in het overzicht hieronder, inclusief laatste wijzigingen en tijdstip
van aanvang.
Datum

TITEL

TAFEL e.d.

13-jun-2019

Middagbridge

Tafel Bridge

14-jun-2019

Koffie inloop

Algemeen

14-jun-2019

Huiskamerbridge

Tafel Huiskamerbridge

20-jun-2019

Filosofie groep 2

Tafel Kunst & Cultuur

20-jun-2019

Groep Inspiratie &
Zingeving

Tafel Kunst & Cultuur

21-jun-2019

Koffie inloop

Algemeen

21-jun-2019

Huiskamerbridge

Tafel Huiskamerbridge

21-jun-2019

Tiemeborrel

Bestuur

27-jun-2019

Fietsen! met de Tafel
Reizen&Natuur

Tafel Reizen & Natuur

27-jun-2019

Bridgeavond 4de week

Tafel Bridge

28-jun-2019

Koffie inloop

Algemeen

28-jun-2019

Overleg
Tafelvoorzitters en
bestuur

Bestuur

28-jun-2019

Huiskamerbridge

Tafel Huiskamerbridge

02-jul-2019

Tafel Biljart toernooi
met DOS Hattem

Tafel Biljart

04-jul-2019

Zingen inloop

Bestuur

04-jul-2019

Leesgroep 2

Tafel Kunst & Cultuur

04-jul-2019

Bridgeavond 1ste
week

Tafel Bridge

05-jul-2019

Bestuursvergadering

Bestuur

05-jul-2019

Koffie inloop

Algemeen

05-jul-2019

Huiskamerbridge

Tafel Huiskamerbridge

05-jul-2019

Ontmoeting met .......
Tafel Golf

Tafel Golf

VOORAANKONDIGINGEN
Geen meldingen ontvangen.

Tot slot wenst het bestuur je een hele fijne en plezierige vakantie met
veel mooi weer.
namens het bestuur,
Nico Buis
Communicatie NES

