SHC- NIEUWSBRIEF nr36-2018

Algemeen nieuws:

Financieel:


Deze weken misschien ook van gehoord-gelezen? Wet privacy 2018. De volgende tekst gaat het SHC handhaven - bewaken
waar dit mogelijk is. SHC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. SHC beschikt over een
privacy reglement. Deze is op te vragen bij het secretariaat.
Nieuw = Jeugd Hobby Centrum ( JHC). We gaan starten met 5 hobby groepen Hout: Frans Verheijen-Marius Willems Schilderen: Jos Willems-Tekenen: Tien v Tienen – Boetseren: Ans Kremers – Creatief: Ria v Breugel – ………. Coördinator: Jan
Hendriks – Adviseurs Christel Vriens -Locatie: Hoogstraat 17 - Datum 30 okt. - 27 nov.- 4 jan.-24 jan.- 19 febr.-19 mrt .- 16 april
en 14 mei Tijd: 14.45-16.30 uur .
Project Glas in Lood- v.h. gemeenschap centrum in Vortum Mullem. Het SHC-met hobby Glas
in Lood zorgden voor 9 grote ramen. Alle dank voor jullie inzet. We hebben deze dagen weer
verschillende aanvragen binnen gekregen om “projecten voor derde” uit te voeren. Is mooi,
alleen gaan we hier wel gedoseerd mee om.
Project Kunstwerken Cees Bastiaans. Onze mannen van
Hobby Metaal hebben er voor gezorgd dat deze op een
vakkundige wijze gemonteerd zijn bij het gemeenschap
centrum De Wester. Clemens, Jan, Tiny, Marty dank hiervoor.
Hans v. Baal (secr. SHC) werd deze dagen zeer verrast met een Koninklijke onderscheiding
voor zijn 45 jaar vrijwilligers werk. In het bijzijn van vele vrijwilligers o.a. het SHC en andere
verenigingen mocht hij zijn prijs in ontvangst nemen. Gezien zijn reactie, had hij dit nooit
verwacht.






De grote clubkas campagne actie van de Rabobank komt er weer aan. U
kunt stemmen in de periode 10-28 september.
Hen Daams heeft hiervoor een promotie filmpje gemaakt. Binnenkort te
zien op onze site, nu al op YouTube.
SHC zal ook dit jaar weer actief aanwezig zijn tijdens Nat. Burendag (22
sept). We gaan alle rollators -rolstoelen nakijken. Oranjefonds beloond ons
hiervoor met € 400, T.b.v. project Jeugd Hobby C. hebben we dit project ingediend bij de gem.
Mill-leefbaarheid fonds. Te horen gekregen dat we een donaties mogen
verwachten van €4100, Ook zijn wij al lang bezig om gelden te verkrijgen van het Oranje fonds o.a.
ook voor het JHC. Onze inschatting is positief.

Vrijwillgers nieuws:

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Joke BerendsTeamleidster creatief.Joke, dank voor je inzet. Jammer dat Joke stopt,
haar deskundigheid-inzet was groot
Nieuw seizoen:

Beurs Hobby DoeWat-zondag 7 okt. Wil u met uw hobby groep
deelnemen ( stand) laat dit Arie Kuppen weten tel.455986. Maakt ook
P.r. voor andere standhouders, de sport verenigingen mogen nu ook
mee doen. Sport = Hobby

Nieuw = taalgroep Spaans o.a. leiding van Jan vd Burgt uit Nijmegen.
Groep zit al vol. Jan succes bij ons



SHC heeft jl. meegedaan aan een recepten wedstijd tijdens de activiteit een “Goei
Leven”. Van de 36 inschrijvingen, behaalde het kookteam SHC de 3de prijs.
Anita,…Hans,Ton en natuurlijk chef-kok Geert gefeliciteerd hiermee





Tevreden, deel het met anderen - Verbeteringen, deel het met ons.
Redactie: Marian/Hans. Juli 2018

Nieuw ( indien) er voldoende deelnemers komen is hobby Sieraden
onder leiding van Corrie Vloet uit St. Anthonis .
Nieuw is ook… hobby praatgroep Bijbel. Ja…we zijn en blijven creatief!
Beppie Weerts (deskundige) zal deze voortgaan, indien er voldoende
deelnemers komen.
Binnenkort worden de “kengetallen ”van het seizoen 2017-2018
bekend gemaakt. Zijn opnieuw positief.
Dit email adres ( info@seniorenhobbycentrum.nl ) komt bij Ans
Bardoel binnen. Onze leden administrateur.
Voor af-aanmelden van deelnemers is Ans het adres.

