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

wijzigingen doorgeven:
(herhaalde oproep)
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 mensen
gebruik gaan maken van de
glasvezelkabel en wellicht een nieuw emailadres 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)

boekenbeurs in de dagkerk van
Heesch.

Heesch. Wat ruimte en bereikbaarheid
betreft een prima keus.
Het aantal bezoekers was ongeveer
gelijk met dat van de markten in De Pas.
We zijn het bestuur van de kerk
dankbaar voor de gebodenruimte en de
medewerking.
We zullen volgend jaar zeker weer
gebruik maken van deze locatie.

zomerreis
In mei maakten twee bestuursleden,
samen met de vaste gids/tolk een
werkreis langs de verschillende
projectplaatsen en spraken er met de
partners. Er kwamen voldoende
hulpvragen.
Het bestuur heeft vervolgens gekeken
naar de mogelijkheden voor dit jaar.
Naast het brengen van goederen, er gaat
1 vrachtwagen met goederen mee, gaat
de groep vrijwilligers ook de beestenstal
die vorig jaar werd uitgebreid en
opgeknapt aanpassen.
In deze stal wordt een slaap-/woonplek
voor een van de medewerkers gemaakt.
Daarnaast zijn er nog wat kleine
aanpassingen nodig in de stal.
Een werkgroep is druk doende met de
voorbereidingen.
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de laatste nieuwtjes……
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Naast de chauffeurs gaan 10 personen
met het vliegtuig naar Roemenië.
Vertrek op 16 augustus, terugkomst op
23 augustus.

agenda 2017
- boekenbeurs Loosbroek: 28 en 29
oktober
-wereldmaaltijd voor vormelingen in
Heesch: 17 november

Boven: beestenstal Klein Rosmalen
Onder: Hollands tintje aan de gevel van
de stal.

Elke vereniging/stichting kan meedoen
aan deze actie.
Leden van de bank kunnen stemmen
uitbrengen op enkele van deze
stichtingen/verenigingen.
Hoe meer stemmen er op een
vereniging/stichting worden uitgebracht,
des te meer geld er wordt uitgekeerd.
We vragen u tegen die tijd uiteraard om
uw stem op Stichting Pep uit te brengen.
U krijgt daar te zijner tijd een mail over.
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In oktober is weer de Rabo
clubkascampagne.
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