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Beste genodigde,    
 
 
Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor het afscheid van Anne Schipper, directeur
Omgevingsdienst Rivierenland, op maandag 13 september.
 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@odrivierenland.nl.
 
Geeft u in de e-mail alstublieft het volgende aan: uw naam en het aantal personen
waarmee u komt.
 
Vanwege de voorbereiding verzoeken wij u om voor 1 september ons iets te laten
weten.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens C.A.H. Zondag,
Voorzitter Dagelijks Bestuur ODR
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Uitnodiging


Receptie Anne Schipper
Na ruim acht jaar neemt Anne Schipper afscheid als directeur van Omgevingsdienst Rivierenland.  


Anne stond als kwartiermaker aan het begin van het ontstaan van Omgevingsdienst Rivierenland.  


Met veel daadkracht en passie heeft hij een hele mooie organisatie neergezet die zich inzet voor  


een veilig en duurzaam Rivierenland. 


Natuurlijk laten wij dit moment niet zomaar voorbij gaan.  
Namens het bestuur nodig ik u daarom van harte uit om  
op maandag 13 september van 16:00 tot 18:00 uur samen  
Anne te bedanken voor de samenwerking en hem veel succes  
te wensen met zijn nieuwe uitdaging. 


Aanmelding
Wij horen graag of u komt. U kunt zich aanmelden door  
een e-mail te sturen naar communicatie@odrivierenland.nl.  
Geeft u in de e-mail alstublieft het volgende aan: uw naam, 
e-mailadres en het aantal personen waarmee u komt. 


Graag tot ziens op 13 september 2021! 


Met vriendelijke groet, 


C.A.H. Zondag 
Voorzitter Dagelijks Bestuur ODR


Locatie
Omgevingsdienst Rivierenland
J.S. de Jongplein 2, Tiel. 


Er is rondom het gebouw voldoende parkeergelegenheid. 


Programma 
16:00 uur     Ontvangst 
16:30 uur      Welkom en dankwoord door Kees Zondag  


voorzitter Dagelijks Bestuur
16:35 uur      Dankwoord door Remco Dijkstra  


Afdelingshoofd Specialisten en Advies
16:45 uur     Dankwoord door Anne Schipper


Kadotip
Een donatie voor Foundation for Farming Nederland wordt erg gewaardeerd.  


Dit is een stichting die in Malawi, Oeganda, Suriname en Peru helpt om 


mensen te trainen in een landbouwmethode in nauwe samenwerking  


met lokale partnerorganisaties. Uw gift kan worden overgemaakt op 


rekeningnummer NL71 RABO 0307212327 t.n.v. Stichting Foundations  


for Farming Nederland o.v.v. gift René Braakman / Anne Schipper.
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