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TERUGBLIK 

Dinsdag 14 februari was er een gezellige avond. Er was een goede opkomst, mede door de 

introducees. Deze avond speelden The Old Times Skifflers voor ons. Ze vertelden over het 

ontstaan van de skifflemuziek en de invloed van de skiffle op de hedendaagse muziek. Ze 

speelden veel leuke en herkenbare nummers. Ook was er een verloting met een goede 

opbrengst voor onze kas.  

 

UITNODIGING 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de afdelingsavond op dinsdag 14 maart a.s.om 19.45 uur in de 

Binder. Bernadette Pelgrum van Remedica komt ons het een en ander vertellen over de 

digitalisering van de zorg. Veel ouderen lopen tegenwoordig tegen allerlei problemen aan 

betreffende de zorg. Tijdens deze voorlichting wordt ingegaan op de zin en onzin van digitale 

hulpmiddelen. Zoals bv. bij diabetes.  Ook is er gelegenheid voor individuele vragen over 

zorgapps en kan men hulp krijgen om er mee om te gaan. 

 

PROVINCIALE JAARVERGADERING 

Deze wordt gehouden op 20 april in Markelo. Men kan zich daar al voor opgeven bij Lia. 

 

STREEKTAALDAG 

Deze wordt gehouden op dinsdag 14 maart a.s. in de Carrousel in Ommen. Voor de deelnemers: 

we vertrekken om 9.00 uur bij De Binder. 

De volgende dames nemen sowieso een auto mee: Manny Alfring, Aly Odink, Eefke Withaar, 

Japke te Raa, Jannie Odink en Titia van de Berg. 

Kan dat toch niet dan graag even doorgeven aan Lia. 

 

PROVINCIALE AGRARISCHE EXCURSIE 

Deze is op 4 en 5 april, maar niemand heeft zich opgegeven. 

 

WORKSHOP PAASTUK MAKEN  

Deze wordt gehouden op dinsdag 4 april a.s. om 19.30 uur bij Truus Eggengoor. De kosten zijn 

€.25,- en men kan zich opgeven op de afdelingsavond opgeven bij Lia. 

 

ZIEKEN 

Berta Bras is tijdelijk opgenomen in Clara Feyoena. 

 

KOFFIE EN THEE SCHENKEN 

Dames die koffie schenken: Graag wat eerder komen, zo tegen 19.15 uur om vooraf de koffie in 

de kannen te doen.  

Dit keer is de beurt aan: 

Mevr. Z. van Laar-Vinke met haar groepje 

Mevr. T. Hultink-Klingenberg met haar groepje 

 

 

De deelname aan alle activiteiten die georganiseerd worden zijn voor eigen risico van de leden. 


