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de laatste nieuwtjes……
-Hebt u nieuwtjes voor de volgende
uitgave? Wilt u iets vertellen over uw
vrijwilligerswerk? Neem dan contact op
jvanzeeland@zonnet.nl

wijzigingen doorgeven:
Bestuursleden doen regelmatig een
beroep op vrijwilligers. Even een
telefoontje, de Peptalk of een mailtje
sturen……
Heel handig, maar lastig wanneer het
telefoonnummer, adres of e-mailadres
niet meer klopt!
Vandaar dit verzoek: (zeker nu er in de
nabije toekomst mensen gebruik gaan
maken van de glasvezelkabel en wellicht
een nieuw e-mailadres gaan krijgen):
geef wijzigingen a.u.b. voortijdig door.
Dat kan via de eigen
werkgroepcoördinator of via Joop van
Zeeland. Deze houdt de lijst actueel.
(jvanzeeland@zonnet.nl)

De beurs al plaatsvinden in de dagkerk
van de parochiekerk.
Financieel gezien is dit veel gunstiger
voor onze kas. Dankzij de medewerking
van het Parochiebestuur kunnen we
daar nu gebruik van gaan maken. Dat
zal dan voor de eerste keer gebeuren op
25 en 26 maart.

jaarvergadering
Elk jaar houdt de Stichting een
jaarvergadering. Deze is openbaar. Er
wordt dan een financieel overzicht
gegeven. Ook het jaarverslag wordt
toegelicht. Tevens wordt het beleid van
de Stichting in woord en beeld
verhelderd. U bent dus van harte
welkom op maandag 3 april in het
parochiezaaltje van de kerk in Heesch.
Aanvang 20.00 uur.

boekenbeurs in de dagkerk van
Heesch.
Het bestuur heeft een nieuwe locatie in
Heesch gevonden, waar we de
boekenbeurs kunnen gaan houden.

De datum van het sponsordiner is
gewijzigd. Het diner zal dit jaar
plaatsvinden op 21 april. Zoals
gebruikelijk is dat weer bij De Waard in
Heesch.
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U heeft waarschijnlijk al een uitnodiging
via de mail gehad.
Opgeven kan bij Eugene Theunissen, tel.
0412-452208 of via de mail:
e.theunissen44@ziggo.nl
Deelname kost € 42,50 per persoon,
inclusief koffie/thee en twee
consumptiebonnen.
Opgeven kan tot 15 april.

voorjaarsreis
Begin mei zullen 2 bestuursleden, samen
met de begeleider/tolk Hans
Mekelenkamp een werkbezoek brengen
aan het projectgebied in Roemenië.
Daar zal overleg plaatsvinden met de
partners (Het Rode Kruis, ziekenhuis en
school in Vidra, de burgemeester van
Ragoasa, de APA’s).
Samen kijkt men naar de mogelijkheden
en de wensen die vanuit de partners
worden aangegeven.
Aan de hand van dit bezoek zal voor de
komende jaren een werkplan worden
opgesteld.

agenda 2017
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- boekbeurs Heesch: 25 en 26 maart
- sponsordiner Heesch: zaterdag 21 april
- boekenbeurs Loosbroek: 28 en 29
oktober
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