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Beste leden van de Postactieven,
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf zijn de schoolvakanties net begonnen. Ik wens
degenen die nog een vakantie tegoed hebben een fijne vakantie toe met veel
goed weer. Voor de collegae die al geweest zijn: Ik hoop dat het de vakantie was
zoals jullie je die had voorgesteld!
Ondanks het mooie weer is het DB toch bij elkaar geweest en zijn er twee
datums geprikt. Een voor een bestuursvergadering op dinsdag 24 augustus die
gelukkig voor het eerst weer live zal plaats vinden bij De Basis in Doorn.
Ten tweede (belangrijk voor iedereen) onze eerste ledenbijeenkomst sinds de
COVID-19 uitbraak. Deze staat gepland op dinsdag 2 november 2021.
Eveneens bij De Basis in Doorn, Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn .
Voor deze bijeenkomst is een interessant programma samengesteld. We starten
deze dag om 10.00 uur met de inloop, waarbij ik hoop velen van jullie te
verwelkomen. Om uiterlijk 10.30 uur start het programma.
De aftrap in de ochtend wordt gedaan door het ABP. Zij gaan iets vertellen over
een minder leuk, maar wel noodzakelijk onderwerp. Namelijk “Wat moet je
weten, doen en regelen, als een partner komt te overlijden.”
Vervolgens zal een notaris komen vertellen over het erfrecht en het levens
testament. Aansluitend gaan we gezellig allemaal aan de lunch.
Na de lunch gaat de bijeenkomst nog heel even door. Er staat dan een luchtig
onderwerp op het programma, dat nog verder moet worden ingevuld. Dit blijft
dus nog even een verrassing. Om 15.00 uur sluiten we bijeenkomst af.
We zien je aanmelding voor deze dag graag tegemoet op het e-mailadres
anpv@poboxes.nl.
Doe dit ZSM, doch uiterlijk voor 8 september 2021. Dan kunnen we tijdig
inspelen op het aantal collegae die deel gaan nemen.
Collegae, die met openbaar vervoer willen komen, kunnen eventueel worden
opgehaald bij het station in Maarn. Wij regelen dan vervoer van station Maarn
naar De Basis! Geef dit dan bij de aanmelding ook even door aan
anpv@poboxes.nl
NB: Mocht het i.v.m. Corona niet mogelijk zijn om deze dag te houden, dan laten
we hem weer vervallen. We berichten jullie daar tijdig over. Het moet namelijk
voor iedereen ook veilig kunnen.
Tenslotte wil ik eenieder uitnodigen om kenbaar te maken waar jullie interesses
liggen en wat voor ons haalbaar is om voor jullie te organiseren. Ook voorstellen
zijn welkom Wij zien deze met belangstelling tegemoet. Stuur ze naar het emailadres anpv@poboxes.nl. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Leo Ponsen,
Afdelingsvoorzitter ANPV Post-actieven

