Uitnodiging themabijeenkomst senioren CNV in Overijssel
Een toekomst met heden en verleden

Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanmelden:

woensdag 27 oktober 2021
10.30 uur – 15.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal. 0548-612796
Graag vóór 23 oktober 2021

Voor wie is deze bijeenkomst?
Binnen uw CNV is een verregaande samenwerking ontstaan tussen de verschillende senioren
afdelingen. Deze samenwerking heeft geleid tot de organisatie van deze dag, bedoeld voor alle
seniorenleden van het CNV in de provincie Overijssel.
Het programma heeft zeer verschillende programma onderdelen, waardoor we hopen dat dit
voor u een aantrekkelijk geheel is geworden.

Programma.
10.00 uur Zaal open, inloop met koffie of thee
10.30 uur Opening
10.45 uur Thema 1: Ons pensioen: de voortgang
Bestuurder Patrick Fey informeert over de huidige situatie pensioen en
pensioenakkoord. Natuurlijk komen overige actuele zaken ook aan bod.
Er is gelegenheid voor en tijd voor vragen en discussie.
11.45 uur Afscheid: Afscheid van enkele oud-bestuursleden
12.15 uur Lunch
13.00 uur Thema 2: De rol van de vakbeweging in WO-II
Henk Grooters, amateur historicus neemt ons mee naar de rol van de
vakbeweging in WO-II in Nederland en speciaal In Overijssel, m.n de
“vergeten” staking bij Stork in Hengelo anno 1943.
13.45 uur Korte pauze met drankje
14.00 uur Thema 3: Double2Singers
Muzikaal optreden van met als thema “The Andrew Sisters”.
15.00 uur Afsluiting.

Aanmelden:
Voorkeur aanmelden per mail met vermelding: themadag 27 oktober.
Schriftelijke aanmelding is ook mogelijk.
Herman Rotgers, Lange Waand 17a, 7783 ET Gramsbergen
Mail: marijenhermanrotgers@gmail.com

Informatie
De bijeenkomst is gratis voor senioren die lid zijn van CNV. Reiskosten zijn voor eigen rekening.
Introducés betalen een bijdrage van € 15,00
Contant betalen kan bij de ingang (geen pin-betaling mogelijk)
We zijn gebonden aan een maximum aantal deelnemers, wanneer dat aantal bereikt is, wordt
een wachtlijst gemaakt.
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met:
Herman Rotgers:
Telefoon:
06-27365131,
Mail:
marijenhermanrotgers@gmail.com
Als u na aanmelding onverwacht toch verhinderd bent, geef het hem dan door a.u.b.

Corona.
Bijeenkomsten als deze themadag kunnen weer worden georganiseerd.
Maar:
- Neem uw corona-check app of brief mee.
- Bij gezondheidsklachten thuis blijven.
- Gebruik de aanwezige desinfectiemiddelen bij de ingangen.
- Houd, waar het kan, enige afstand van elkaar.

