
Nieuwsbrief.

        Maart 2020

Beste leden. Hier is de eerste nieuwsbrief van 2020.

Mededelingen.

Let op !! Donderdag 19 maart met het E  é  ndagsbestuur komt te vervallen !!   

Extra bijeenkomst op dinsdag 7 april !! Lezing over de NIEUWE DONORWET.

De nieuwe donorwet gaat in op 1 juli 2020. Alle mensen van 18 jaar en ouder 
die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente komen in het 
donorregister. Iedereen die na 1 juli geen keuze invult, komt in het 
donorregister met de vermelding “geen bezwaar tegen orgaandonatee. 
Tijdens de lezing wordt informate gegeven over wat orgaan-en weefsel 
donate precies in houdt en hoe een keuze in het donorregister kan worden 
ingevuld. Dit onderwerp roept veel vragen op, welke op deze avond worden 
beantwoord. Op deze avond mag ieder lid een gast meenemen.

Dinsdag 21 april. Linda Nijlunsing over Alaska. Partner/vriendin mag mee.

_______________________________________________________________
Bestuursbezetng v.a. 25 februari 2020.      

               Voorziter                         A. Leitng.        Tel: 542879

               Secretaris                         H.Veen             Tel: 541576

               Penningmeester             H.Hummel       Tel: 541329

               Kandidaat bestuurslid   Hilde de Boer. Tel: 541432

Contactpersonen van de commissies.



Puzzel-fietscom. W. v.d.Velds. Tel: 06 30054565

Excursiecom. J. Scheeringa. Tel:542546 Quizcom. G.Stenveld Tel: 0503641851

Lief en Leed T.Uildriks. Tel: 06 42819746  Fietscom. F.Meertens Tel:542596

_______________________________________________________________
Dinsdag 21 april. Linda Nijlunsing over Alaska. Partner/vriendin mag mee.

_______________________________________________________________
De volksdansclub, de wandelclub en Pilatus kunnen wel wat nieuwe leden 
gebruiken. Info bij het bestuur.

In de zomermaanden kon er altjd op de 1ste en de 3de donderdag van de 
maand gewandeld, en op de 4de donderdag gefietst worden. Er is besloten 
hiermee te stoppen i.v.m. te weinig deelname.

Bloemschikken [ onder voorbehoud ] op dinsdag 31 maart. Aanvang 19.30 
uur bij café Centraal.

Busreis naar het textelfestval te Leiden. [ Onder voorbehoud ]. Het 
kenniscentrum Handwerken en Textelevormen organiseert voor de Vrouwen
van Nu een busreis naar het Textelfestval in de Pieterskerk te Leiden op 
vrijdag 15 mei. Kosten €35.00 voor bus en entreekaartje. Opgave voor 15 
april. Info bij het bestuur.

7-8 april. De handwerkexposite in Westerbork is afgelast.

______________________________________________________________ 
De agrarische dagen zijn dit jaar op 29-30 september en op 1-6-7-8 oktober 
in Rolde.

De excursiecommissie organiseert op 23 september een dagje Groningen. 
Met de auto naar Haren, verder met de citybus naar de Grote Markt. ’s 
Morgens  een Hofeswandeling o.l.v. een gids met een pauze en ‘s middags 
een bezoek aan het Forum. Even de stad in mag natuurlijk ook. Kosten tussen
15 en 20 €.  Hangt af van het aantal deelnemers. Binnenkort gaat een lijst 

tel:542596


rond. Wij willen graag weten of er genoeg animo voor is, ook al duurt het nog
een poos. 

Provinciale  wandeldag wordt  op  1  oktober  georganiseerd  door  Tynaarlo-
Zeegse

Zomerprogramma.

Lange fetstocht:          woensdag 13 mei. Uitwijk dinsdag 19 mei. 

                                        Start 9.30 uur. Lunchpakket meenemen.

Zomermarkt braderie: op zondag 24 mei.

Klootschieten:              dinsdag 2 juni in Zeegse. Uitwijk donderdag 4 juni. 

                                       Start 18.30 uur.

Puzzelfetstocht:         dinsdag 16 juni. Uitwijk dinsdag 23 juni. Start 18.30 uur.

Roddel en Borrel:        dinsdag 4 augustus om 10.00 uur.

Korte fetstocht:          dinsdag 18 augustus. Uitwijk donderdag 20 aug. 

Start: 13.00 uur.

_______________________________________________________________
Bijeenkomsten in september/oktober.

                             Dinsdag 15 september   Lezing kinderarts Doedens.

                             Donderdag 15 oktober   Mobiel medisch team.

Het bestuur wenst u een mooie zomer met veel actviteiten en graag tot ziens
in september.

Vriendelijke groet Aaltje, Henny, Hennie en Hilde.



  P.R. Ria en Fietje.

   


