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Nieuwsbrief NOPPES, oktober 2007

Beste Noppers, 

De kastanjes vallen uit de boom en de bladeren vliegen in de lucht. Het wordt fris. Kom je daarom opwarmen bij de NOPPES borrel/eetgroep op vrijdagavond 26 oktober 2007 vanaf 17.00 uur. De nieuwe maandelijkse
heffing heeft veel stof doen opwaaien bij de leden. Daarom zijn er twee bijeenkomsten gepland over deze maatregel. Laat je stem horen! Lees het verslag van de Herfstwandeling en het VEKO feest

Groetjes, 
Hans Puts en Lennert Ras 

Tot Noppes!
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N I E U W S   U I T   H E T    N E T W E R K 

HERFSTWANDELING

Hanne en Roy (samen HANNEROY) organiseerden op 13 oktober 2007 een Herfstwandeling voor
Noppes. De wandeling van ongeveer 15 kilometer ging van Zandvoort naar Langevelderslag.
“We wandelden richting Noordwijk door de duinen en langs het waterleidinggebied. Bij de
Langevelderslag hadden wij een rustpauze en dronken daar wat. Terug liepen we via het (naakt)strand
naar Zandvoort. Ha, spannend, we kwamen één naaktrecreant tegen!!! Een hele bezienswaardigheid met
deze frisse maar zonnige najaarsdag”, aldus HANNEROY.
Bij terugkomst in Zandvoort boden zij in hun appartement iets lekkers met koffie of thee aan en 's avonds
een drie-gangen diner. Dat bestond uit een heerlijke soep met tussendoor diverse kleine hapjes, een
pastaschotel en een onvergetelijk dessert.
Deelnemer Michel vond de wandeling zeer geslaagd: ”Het weer was fantastisch. We vertrokken om half
één en kwamen om half zeven aan. Dat betekent dat we zes uur over vijftien kilometer hebben gedaan. Is
te doen. Moe maar voldaan en bruinverbrand werden wij in het luxe appartement met schitterend uitzicht
over zee en duin door Hanne en Roy onthaald op een voortreffelijk drie-gangen-diner (of waren het er
meer?). Bedankt voor dit leuke inititiatief!” aldus Michel. In het voorjaar van 2008 zijn ze van plan een
Lentewandeling te gaan organiseren.

     naar menu 

VEKO FEEST

Het afgelopen ETEN MET MUZIEK FESTIJN (EMM) van zaterdag 20 oktober 2007 was een enorm succes. Er was veel belangstelling voor NOPPES op de “markt”. “ Het is vooral geslaagd omdat er zo’n leuk publiek
komt”, aldus DEBORA. “ En EMM krijgt steeds meer bekendheid”.
Op 15 december 2007 krijgt EMM (voor de vierde keer dit jaar) een vervolg. Ook deze keer wordt het weer een spetterend gebeuren.
Locatie: Zaal 100: De Wittenstraat 100, Amsterdam. Kijk ook op www.VekoLogisch.nl

     naar menu 

 

N O P P E S A C T I V I T E I T E N 

NOPPES BORREL/EETGROEP

Vrijdag 26 oktober is er weer een borrel/eetgroep op kantoor. Iedereen is welkom vanaf 17.00 uur. Er is eerst een borrel. Het eten wordt rond 19.00 uur geserveerd. Als je wil komen mee eten, maak dan 5 nop over aan
ARJUNA (uiterlijk 25 oktober), zodat de organisatie weet op hoeveel Noppers ze moet rekenen. Geef ook even aan of je vegetarisch bent. De kosten voor de ingrediënten van de maaltijd zijn 4 euro op de avond zelf.
Drankjes tegen de gangbare prijzen.

     naar menu 

ETEN OP WERELD VEGANISME DAG, HALF VOOR NOPPES

Aanstaande zaterdag 27 oktober 2007 vindt DE MONDIALE VOETAFDRUK plaats. Stichting VEKO bereidt hiervoor een overheerlijk Indisch drie-gangen-menu. . Dit wordt georganiseerd door de NVV i.v.m. Wereld
Veganisme Dag.
Locatie: de Nassaukerk. De Wittenstraat 108, Amsterdam.

     naar menu 

BIJEENKOMST BAN

Dinsdag 30 oktober is er een bijeenkomst in de Noppesruimte van de BAN (bestuur en actieve noppers) van 19.30 tot 21.30 uur. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hiernaartoe te komen. Naast de bespreking van
de notulen van de vorige BAN zullen de besluiten die op de algemene ledenvergadering zijn genomen en het heffingsbesluit aan de orde komen.
Hier kun je de concept notulen van de vorige BAN en van de ALV lezen.

     naar menu 

THEMA AVOND NOPPESBALANS EN HEFFINGSBESLUIT

Vrijdag 2 november is er een thema-avond in de Noppesruimte over Noppes en LETSsystemen en wordt er een toelichting gegeven over het nieuwe heffingsbesluit. De werkgroep Noppesbalans heeft geconcludeerd dat
de noppesschuld van de vereniging geen wezenlijke problemen oplevert, maar hoe gaat het nu verder en waarom is de nieuwe heffing ingevoerd? De werkgroep Noppesbalans wil graag met leden van gedachte
wisselen over haar raport. Er is ruimte voor vragen en debat. De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.15 uur. Je kunt eventueel je stellingen met betrekking tot de thema’s van te voren melden bij
redactie@noppes.nl.

Op de website zijn de volgende stukken met betrekking tot het thema te lezen: stuk noppesbalans van Jeroen, stuk noppesbalans van Paul, voorstel noppesheffingen bestuur, voorstel noppesheffingen werkgroep
Noppesbalans, stuk heffingen coördinator Udghosh.

     naar menu 

WORKSHOP ACQUISITIE

Als zelfstandig ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor jouw order portefeuille en dat is niet altijd even makkelijk. Doe daarom mee aan deze workshop acquisitie; een interactieve workshop waarbij aandacht
geschonken wordt aan communicatie en representatie. Deze workshop bestaat vooral uit oefenen en met name aan de hand van rollenspelen wordt de theorie in praktijk gebracht. 

De eerstvolgende workshop wordt op 7 november a.s. gehouden. Voor meer informatie EVENAAR.

     naar menu 

ADVERTENTIES VAN DE LAATSTE TWEE WEKEN

Type: Aanbod

Titel: Nederlands voor anderstaligen

Beschrijving: Wil je graag Nederlands leren spreken ? Dmv conversatie wil ik je graag op weg helpen. Kan je ook helpen met schrijven en
grammatica etc.

Rekeningwoord: MARKANT

 

Type: Aanbod

Titel: Uittypen van teksten

Beschrijving: Ik kan helpen met het uittypen van teksten.

Rekeningwoord: MARKANT

 

Type: Aanbod

Titel: Gezelschap voor oudere

Beschrijving: Ik zou het leuk vinden om zo nu en dan bij een ouder iemand te bezoeken. Om voor te lezen, mee te praten, mee te wandelen etc. Ik
heb jarenlang in een verzorgingshuis gewerkt.

Rekeningwoord: MARKANT

 

Type: Vraag

Titel: GEZOCHT- iemand die me wil helpen met schoonmaken

Beschrijving: Ik zoek iemand met wie ik wekelijks 2 uur samen mijn huis kan schoonmaken. Bijvoorbeeld op een ochtend.

Rekeningwoord: MARKANT

 

Type: Aanbod

Titel: Tuin verzorgen

Beschrijving: Onkruid wieden etc.

Rekeningwoord: MARKANT

 

Type: Aanbod

Titel: Kunstzinnige workshop met kinderen

Beschrijving: Kunstzinnige activiteit met kinderen. Schilderen, knutselen, verhalen schrijven etc. Bv. in vakantie of op weekenddag.

Rekeningwoord: MARKANT

 

Type: Vraag

Titel: dansen lesen

Beschrijving: Ik zoek een dans docent voor prive les maar eventueel ook in een groep. Ik heb al een zaal. Ik zou graag willen bij voorkeur
classique technique leren maar alle sot dans is welkom.

Rekeningwoord: AIDA

 

Type: Aanbod Prijs: 15 nop

Titel: website

Beschrijving: Web site met xhtml, flash, of php/mysql

Rekeningwoord: FLORIS04

 

Type: Vraag

Titel: Hulp bij klussen

Beschrijving: Voor een kleine verbouwing met allerlei werkzaamheden: vloer storten, leidingen, ketel aansluiten, tegelen, plafond, stuc, bad/sanitair

Rekeningwoord: FLORIS04

 

Type: Aanbod Prijs: 4 nop

Titel: 2 Zwarte A4 Mappen 16cm

Beschrijving: Zijn erg goed voor allerlei papier goed kunnen sorten.

Rekeningwoord: AIDA

 

Type: Aanbod Prijs: 10 nop

Beantwoorden

Advertenties

Center Parcs Zandvoort
Met het hele gezin genieten van zon zee, bos en strand. Boek nu!
www.Centerparcs.nl/Zandvoort

Fysiotherapie OpMaat
Ook 's avonds en in het weekend. Contracten met zorgverzekeraars.
www.fysiotherapieopmaat.nl

-70% korting op yoga
Ontspan en geniet van yoga sessies in Amsterdam, haal je korting hier!
www.GROUPON.nl/_Yoga

Blessurevrij hardlopen
Weekendworkshop ChiRunning Terschelling 8,9,10 april
www.loopblessurevrij.nl

vanbemmelweb.nl
Hardloopblog met tips,training info 1/2 marathon, inspiratie hardlopen
www.vanbemmelweb.nl

Loopkleding Nodig?
Alle A-Merk Loopkleding vind je hier tegen Spotprijzen! Bestel nu.
www.Sportruiming.nl/Loopkleding

Zelf op circuit rijden
Rally rijden, driften, in f1 wagen betaalbaar ook als cadeau
www.event-store.nl

Lyds Energy Sole
Voorkomt blessures
Verbetert uw prestaties
www.comfortable.nl

Meer informatie over...
Zandvoort »
Circuit Training »
5K Run Training »
Hotel in Zandvoort »

Postvak IN (343)

Buzz
Verzonden berichten
Concepten

Verwijderde items

Verzonden items

Nieuw bericht

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3032&m=db


Bekijken of de door u ontvangen berichten naar een mailinglijst of alleen naar u zijn verzonden.   Meer informatie…

Je gebruikt momenteel 1647 MB (21%) van je 7552 MB.

Laatste accountactiviteit: 5 uren geleden vanaf dit IP-adres (87.210.253.125).  Details

Gmail-weergave: standaard | chatfunctie uitschakelen | buzz uitschakelen | oude versie contactbeheer | eenvoudige HTML-weergave  Meer informatie
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Adres: 

Tel: 
E-mail: 
Website: 

M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 60, 
1054 SP Amsterdam 
020 42.88.080 
info@noppes.nl 
http://www.noppes.nl

Titel: Mooie houten schilderij met natuur

Beschrijving: Kijk maar de foto.

Rekeningwoord: AIDA

 

Type: Aanbod Prijs: 20 nop

Titel: Portable CD speler

Beschrijving: Kijk maar de foto.

Rekeningwoord: AIDA

 

Type: Aanbod Prijs: 10 nop

Titel: Ski Cheque tw 28.50 euro

Beschrijving: Kijk maar naar de foto.

Rekeningwoord: AIDA

 

Type: Aanbod Prijs: 10 nop

Titel: Hersen trainer spelletje

Beschrijving: Kijk maar naar de foto

Rekeningwoord: AIDA

 

Type: Vraag

Titel: meridianen-kaart(en)

Beschrijving: ik ben op zoek naar een foto/afbeelding of meerdere afbeeldingen van de meridianen in het lichaam

Rekeningwoord: LAVENDEL

 

Type: Aanbod Prijs: 1 nop

Titel: dameskleding maat 40-42

Beschrijving: Heb mijn kast opgeruimd en een boel leuke kleding in goede staat, vanaf 1 nop per stuk. Bijv: donkergroene ribjurk van Art, grijs-roze
tweed rokje van Vanilia, patchwork jasje, div. t-shirtjes, enz! Misschien een kledingruil doen?

Rekeningwoord: FLORALIA

 

Type: Aanbod Prijs: 1 nop

Titel: babykleding

Beschrijving: Mijn zoontje groeit als kool, dus: diverse babykleertjes vanaf maat 50 in de aanbieding.

Rekeningwoord: FLORALIA

 

Type: Vraag

Titel: zweedse les

Beschrijving: Mijn Zweeds is aan het vergaan! (heb les gehad, jaren terug). Zoek iemand die me af en toe bijles/conversatieles wil geven en om
eens een Zweeds boek van te lenen.

Rekeningwoord: FLORALIA

 

Type: Aanbod Prijs: 4 nop

Titel: fototoestel

Beschrijving: Heb een Ricoh compact camera in de aanbieding, een simpel toestel dat nog met filmrolletjes. Doet het nog prima!

Rekeningwoord: FLORALIA

 

Type: Aanbod Prijs: 20 nop

Titel: sieraden

Beschrijving: Kralenkettingen, een paar zilveren ringen met halfedelstenen, paarse pareloorbelletjes, speldjes.. Sommige zijn kapot, maar de
onderdelen zijn denk ik wel leuk voor mensen die zelf sieraden maken. Ik wil ook wel stukken los verkopen.

Rekeningwoord: FLORALIA

 

Type: Vraag

Titel: broodrooster gezocht

Beschrijving: heb jij voor mij een broodrooster die je niet meer gebruikt?

Rekeningwoord: LAVENDEL

 

Type: Aanbod

Titel: Rondbrengen folders/ posters

Beschrijving: Rondbrengen, verspreiden van folders, posters, brochures etc.

Rekeningwoord: MARKANT

 

Type: Vraag

Titel: WOORDENBOEK SPAANS-NEDERLANDS gezocht

Beschrijving: Hoi! Ik heb nog geen woordenboek Spaans/Nederlands of Nederlands/Spaans. Heb iemand eentje voor ons?

Rekeningwoord: AIDA

 

Type: Aanbod Prijs: 15 nop

Titel: Te koop: dames/kinderracefiets

Beschrijving: Af te halen: een blauwe, verweerde, lichte racefiets die opgeknapt moet worden.

Rekeningwoord: ASTROYET

 

Type: Aanbod Prijs: 9 nop

Titel: Te koop: 2 x tijdschrift Bres

Beschrijving: 1 Bres nr. 48 uit september '74 met artikelen over Het geheim der Vrijmetselarij, Oude mystiek en 1 Bres nr. 57 uit april '76 met
artikelen over Parafysica, Tarot in keramiek en Paranormale genezers.

Rekeningwoord: ASTROYET

 

Type: Aanbod Prijs: 5 nop

Titel: koffiezetapparaat

Beschrijving: Goed werkend, vrij oud koffiezetapparaat aangeboden, kan ongeveer een liter in.

Rekeningwoord: FLORALIA

 

naar menu 

 

E N   T O T  S L O T . . . 

Kijk voor alle Noppesactiviteiten op http://www.noppes.nl ! 

Heb je ook een activiteit voor in de agenda? Stuur een tekst van 8 tot 10 regels naar redactie@noppes.nl. 

Nieuw e-mailadres? Pas je profiel aan op de website, dan krijg je voortaan de nieuwsbrief naar dat adres toegestuurd. 

 Beantwoorden  Doorsturen
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