Van het Bestuur

Het Senioren Event - Zaterdag 27 november aanstaande
Het Senioren Event staat gepland op zaterdag 27 november aanstaande. Het thema is “Muzikale
rondreis door Nederland”. We gaan via een groot videoscherm plaatsen en plekken door heel
Nederland bezoeken en dit alles omlijst met muzikale momenten en live optredens. Het evenement
gaat plaatsvinden in het nieuwe DS-Party Center aan de Beesdseweg. We hopen dat de Corona
maatregelen geen roet in het eten zullen gaan gooien. We zijn er echter van overtuigd dat in het DSParty Center ons Event Coronaproof zal kunnen worden gehouden. Het bestuur heeft het Center
bezocht en is van mening dat aan de geldende maatregelen gehoor kan worden gegeven. Tenzij er
stringentere eisen door de regering worden gesteld, die door ons niet uitvoerbaar zijn, dan nemen
wij onze verantwoordelijkheid en gaat het op die datum zeker niet door. Bij de volgende De Kijker,
welke eind oktober uitkomt, zal tevens een uitnodiging voor het Event bij u in de brievenbus vallen.
Moeten besluiten het uit te stellen, dan vermelden wij dit De Kijker van die maand.

Mantelovereenkomst met Theaterwerkplaats voor 65 plussers
De gesprekken met de Culemborgse regisseur en project manager Marijn van den Bogaard zijn
inmiddels afgerond en is er een mantelovereenkomst opgesteld. We zijn vereerd dat we als partner
in de totstandkoming van dit project een rol hebben kunnen spelen. In januari 2022 zal het
theaterstuk “Als de muren konden praten” in productie worden genomen. Medio mei zal het
stuk worden opgevoerd in de Gelderlandfabriek voor leerlingen van MBO scholen, die de opleiding
voor verzorgende volgen en nog een keuze moeten maken welke richting ze op willen. Ook zullen er
publieke voorstellingen worden gegeven. Een project dat als doelstelling heeft een theaterproductie
neer te zetten dat inspeelt op actuele thema’s in de ouderenzorg, zoals eenzaamheid, zorg,
ouderdom, discriminatie, dood en zingeving. Dit alles gespeeld door Culemborgse senioren, die
onder leiding van professionele theatermakers zullen worden geschoold. Hebt u interesse of wilt u
ook hieraan mee doen . Schroom dan niet informatie in te winnen of misschien zelfs nu al aan te
melden bij marijnbogaard@hotmail.com

