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Leden in het zonnetje 
We zijn weer van start gegaan met de jaarvergadering. Drie leden heb-
ben we in het zonnetje gezet: Marjan Slagter, Marja van Wijckhuyzen en 
Agaath Keeman. Zij zijn dit jaar 50 jaar lid van onze vereniging en moch-
ten het speldje ‘de korenaar’ van de vereniging ontvangen en een bos 
bloemen. 
 
Afscheid Emmy Rood 
Tevens hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Ledenadmini-
tratie Emmy Rood. Na een periode van een heel prettige samenwerking 
in het bestuur en haar altijd zinvolle inbreng tijdens de vergaderingen. 
Bovendien konden we altijd een beroep op haar doen. Het is een echte 
duizendpoot. Dank je wel: Emmy! 
- Deze bestuursfunctie ledenadministratie is ook nog niet ingevuld. 
- Marja van Wijckuizen is bereid gevonden het potje lief en leed op zich 

te nemen. 
 
Groepsreis dinsdag 24 mei a.s. 
Onze Reiscommissie heeft het jaarlijks ‘uitje’ georganiseerd.  
Het enthousiasme van de leden is groot en het ‘uitje’ is ook al vol -
geboekt. Chapeau voor de organisator(en). Verdere informatie vinden 
jullie op de website. 
 
Uitnodiging leden 
We hebben de laatste paar jaar, sinds de pandemie, constant onze pro-
gramma’s moeten aanpassen. De toekomst ziet er nu goed uit en we 
kunnen hopelijk een ‘normaal’ verenigingsjaar draaien. 
Om deze periode af te sluiten heeft het bestuur besloten iets extra’s 
voor haar leden te doen.  

Daarom nodigen wij u uit voor een High Tea  
in Brasserie 1718 op zondag 10 april a.s. om 14.00 uur   

Graag opgave voor 5 april a.s. bij Lineke Dijkstra en laten we er met 
 elkaar een gezellige middag van maken. 
 
De volgende afdelingsavond  
Donderdag 17 maart a.s. met een optreden van Jos van Diepen.  
Het belooft een gevarieërd programma te gaan worden.  
 

Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen. Het Bestuur

maart 2022




