zaterdag 31/08/19
NES-Lidnummer:

3010

Beste Webmaster,
Bijzondere activiteiten in de komende 2 weken (2 tot en met 14
september):
 vrijdag 6 september

16:30 uur

Ontmoeting met de tafel Reizen
&Natuur. Een ‘huisgemaakt’ hapje, wat
te drinken en een interessant verhaal
over planten.

 donderdag 12 september

20:00 uur

Bij de Tafel Kunst &Cultuur spreekt
Lidwine Janssens over entartet kunst en
legt daarbij een relatie tussen de
kunsten en opvoeding & onderwijs.

 zaterdag 14 september

10:30 –
15:00 uur

Wees welkom bij de NES-kraam op het
plein van de Grote Kerk tijdens de
Culturele Pleinmarkt

Terugkerende groepsactiviteiten in het derde en vierde kwartaal
In de (hoog)zomermaanden liggen deze activiteiten merendeels stil maar
nu starten zo langzaamaan de groepen weer die persoonlijke
ontwikkeling, verdieping, inspiratie en verbondenheid als kenmerk
hebben. Zoals de groep Levenskunst en de groep Inspiratie & Zingeving;
de leesgroepen (2) en de beide filosofiegroepen die ‘samen denken over
zaken die er toe doen’. Al deze groepen maken onderdeel uit van de Tafel
Kunst &Cultuur. Ook de Tafel Reizen &Natuur kent een eigen groep:
Fietsen! 1x in de maand, behalve de laatste 2 en de eerste 2 maanden
van het jaar, wordt er gefietst volgens een beschreven route. Iedereen
kan hieraan deelnemen. Als lid van de Tafel R&N of als introducé.

Heb je een idee voor een eenmalige of een meermalige activiteit?
Meld dat bij activiteiten@nesepe.nl en het wordt samen met jou
georganiseerd.
Is er bijvoorbeeld een onderwerp waarover je meer zou willen weten en je
kent iemand die daar boeiend over kan vertellen? Of denk je dat er
belangstelling is om regelmatig met een aantal mensen mandala’s te
tekenen en ken je iemand die dat wil begeleiden? Of wil je naar een
tentoonstelling en zou je dat graag samen met andere NES-leden doen?
De Tafels organiseren meerdere activiteiten voor de leden en leggen die
vast in het activiteitenschema. Er is echter altijd ruimte om meer
activiteiten of bijeenkomsten te organiseren.
Aankondigingen
 vrijdag 20 september

16:30 uur

Tiemeborrel

 woensdag 9 oktober

17:00 uur

Damesdiner. Vervallen in 2018
omdat het 3de lustrumdiner in
november werd gehouden. Maar dit
jaar gaat het beslist door!

Alle activiteiten van 2 september tot en met 20 september op een
rij
Alle informatie (incl. laatste wijzigingen, tijdstip van aanvang , inhoud,
locatie etc.) over een activiteit kun je vinden in de Agenda op de NES
website of door (dubbel-) klikken op de titel van de activiteit in het
overzicht hieronder.
Datum

TITEL

Tafel e.d.

02-sep-2019

Golfwedstrijd op de
Gelperberg in Drenthe

Tafel Golf

05-sep-2019

Zanginloop

Bestuur

05-sep-2019

Filosofie groep 1

Tafel Kunst & Cultuur

05-sep-2019

Leesgroep 2

Tafel Kunst & Cultuur

05-sep-2019

Bridgeavond 1ste week

Tafel Bridge

06-sep-2019

Koffie inloop

Algemeen

06-sep-2019

Huiskamerbridge

Tafel Huiskamerbridge

06-sep-2019

Ontmoeting met de Tafel
Reizen & Natuur

Tafel Reizen & Natuur

12-sep-2019

Levenskunst

Tafel Kunst & Cultuur

12-sep-2019

Middagbridge

Tafel Bridge

12-sep-2019

Lezing Lidwine Janssens
Tafel K&C

Tafel Kunst & Cultuur

13-sep-2019

Bestuursvergadering

Bestuur

13-sep-2019

Koffie inloop

Algemeen

13-sep-2019

Huiskamerbridge

Tafel Huiskamerbridge

14-sep-2019

Culturele Pleinmarkt: De
NES presenteert zich

Bestuur

19-sep-2019

Filosofie groep 2

Tafel Kunst & Cultuur

19-sep-2019

Inspiratie & Zingeving groep

Tafel Kunst & Cultuur

20-sep-2019

Koffie inloop

Algemeen

20-sep-2019

Tafelvoorzitters & bestuur

Bestuur

20-sep-2019

Huiskamerbridge

Tafel Huiskamerbridge

20-sep-2019

Tiemeborrel

Bestuur

Informatie

voor de NES agenda op de website, nieuwsberichten, verslag van een
bijeenkomst. Alle informatie kunt u sturen naar: NES activiteiten met een
kopie aan NES Webmaster
Ook nu wensen we u weer veel plezier bij het deelnemen aan deze
activiteiten, of bij het lezen van de verslagen onder NIEUWS op de
website.
namens het bestuur en de webmasters
Nettie Aslander

