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De oude Toren op 't Hoog. Wie kent hem niet?

Zoals gemeld in de vorige Ratel gaan we van 29 t/m 31 oktober wisselen van tentoonstelling.
De oude toren is die dagen niet toegankelijk.
We gaan kaarsen en kandelaars van allerlei snit tentoon stellen.
Hebt u iets dat we kunnen gebruiken dan kunt u dat van 22 t/m 27 oktober inleveren bij Thera
en Dook van der Zande, St. Victorstraat 68.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden.
De voorwerpen van de huidige tentoonstelling worden in de week van 29 oktober terug bezorgd
bij de bruikleengevers die we bij deze willen bedanken voor het beschikbaar stellen.

Allerzielen 2 november in Afferden
Een dag om stil te staan bij herinneringen, vrolijk en somber, verdrietig en blij.
In de herinnering was het gisteren, een uur geleden, of nog veel langer dat jij die geliefde
mensen nog zag.
Men is van harte welkom op het kerkhof Het Hoog en op de Algemeen Begraafplaats Druten
aan de Koningstraat om haar overledenen te herdenken.
De hele dag is er de gelegenheid om een kaars aan te steken en een persoonlijke
groet/boodschap op te hangen in de herdenkingsboom.
Op vrijdagavond zal er een herdenking plaatsvinden in en rondom de oude toren op Het Hoog.
Vanaf 18.30 zal er op elk graf een kaars branden, is er gepaste (live) muziek en is er de
mogelijkheid om een persoonlijke groet op te hangen in de herdenkingsboom.
Rond 20.00 uur sluiten familieleden van de overledenen van het afgelopen jaar aan, die de
herdenkingsdienst in De Meent hebben bijgewoond.
In de koffie/thee hoek wordt u een warm drankje aangeboden.
Wilt u mee helpen met het klaar zetten of opruimen dan kunt u contact opnemen met Marian
van Dinteren 0613262065.

Op zaterdag 24 november is de reeds aangekondigde foto/ filmavond in de grote zaal van ons
dorpshuis de Meent.
Er zal een film vertoond worden van Afferden aan het eind van de jaren vijftig.
Ook worden er tal van foto's getoond van Afferden in vroegere jaren.
Het geheel zal toegelicht worden door Mark van Dinteren.
De entreeprijs is € 5, =.
Vanaf heden zijn de kaartjes in de verkoop bij het dorpshuis de Meent.
Met de opbrengst kunnen we onze activiteiten rond de oude toren blijven bekostigen.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Zijn er nog vragen? Heeft iemand nog suggesties of een advies?
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Neem contact op met een van de bestuursleden.
U bent van harte welkom! Marian van Dinteren 06-13262065, Cécile Aelberts 0487-512701 of
Ben Driessen 0487-514100

Bron: Dorpskrant De Ratel
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