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Grathem, 28 maart 2019.
Beste leden,
Gisteren heeft de jaarvergadering 2019 plaatsgevonden en dit is de LAATSTE NIEUWSBRIEF,
waarvan de tekst is samengesteld door uw afgetreden voorzitter, zoals hij dat in de afgelopen jaren
bijna maandelijks heeft gedaan. Ik kan u dus nog niet melden, hoe de jaarvergadering van 27 maart is
verlopen, heel simpel omdat de tekst van deze nieuwsbrief al voor de jaarvergadering was opgesteld.
Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u het HERINNERINGS-FOTOBOEKJE, dat gisteren op de
jaarvergadering is gepresenteerd. We hopen op die manier de garantie te hebben, dat ALLE LEDEN
het boekje ontvangen, ook diegene, die door onverschillig welke omstandigheid dan ook gisteren niet
op de jaarvergadering aanwezig konden zijn.
Ik hoop dat ik met het maken van de nieuwsbrieven een bijdrage heb kunnen leveren tot het
bevorderen van de saamhorigheid en betrokkenheid van de leden bij hun mooie seniorenvereniging.
Ook kan ik u als aftredend voorzitter melden, dat het hele bestuur uitermate gelukkig is met het feit,
dat er iemand is gevonden, die het stokje wil overnemen en het voorzitterschap van de vereniging wil
continueren. Ik denk dat ik namens u allen, de hele vereniging, mag spreken, als ik haar (jawel, een
vrouwelijke voorzitter) heel veel succes toewens bij het voortzetten, activeren, stimuleren en leiden
van de activiteiten van de SENIORENVERENIGING GRATHEM.
Het is verder aan het nieuwe bestuur om te bezien of er nog nieuwe nieuwsbrieven zullen komen. Wel
kunt u mijn vrouw en mij nog regelmatig in het dorp tegenkomen als we maandelijks de nieuwe
maandbladen van de KBO/PCOB rondbrengen bij de leden en de overige verdeel-adressen. ALS U
OVERIGENS NOG MEE WILT HELPEN MET HET VERSPREIDEN VAN DE MAANDBLADEN, DAN
KUNT U ZICH ALTIJD MELDEN BIJ FRANK ROMMELAARS, tel. 451716.
DINSDAG 9 APRIL 2019: PAASVIERING. Samen met de ZONNEBLOEM maken we er weer een
mooie viering van. Benieuwd naar de “MOODERTAAL” van FRITS CRIENS. Heeft u zich al
opgegeven, niet vergeten!
Ik heb vernomen, dat de EXCURSIEREIS naar ANTWERPEN op 10 april is volgeboekt. Mooi zo!
De volgende “BEL CANTO – LUISTERCLUB”- AVOND, waarmee ik bij voldoende interesse van de
kant van de leden gewoon wil doorgaan, is gepland op woensdagavond 22 MEI 2019, zoals
gebruikelijk weer om 19.30 uur bij zaal Geraats. De opera die we die avond gaan beluisteren is
“GABRIELLA DI VERGY” van GAETANO DONIZETTI. Het is de vijfde en tevens laatste
luisteravond van alweer het vierde seizoen. In september starten we met het vijfde seizoen bij
voldoende animo. Nieuwe luisteraars zijn altijd welkom!
VEEL GELUK en een GOEDE GEZONDHEID, Frank Rommelaars (afgetreden voorzitter).

