Nieuwsbrief
Beste leden,
Voor U ligt de eerste uitgave van de Nieuwsbrief die
vanaf nu regelmatig aan U zal worden verstrekt. Om
de informatie wat actueler te laten zijn, heeft het
bestuur besloten om in de maand dat er geen
Contactblad wordt verspreid, een nieuwsbrief uit te
geven die samen met de "Ons" zal worden
rondgebracht.
We hopen op deze manier de informatievoorziening te
verbeteren en U ook vaker te informeren over lopende
en actuele zaken.
U bent uiteraard van harte welkom om dit blad te
gebruiken voor mededelingen, oproepen of nieuws dat
U belangrijk vindt voor onze leden. Copy kan
aangeleverd worden bij svblbs@gmail.com

Inloopochtend:
iedere woensdagmorgen
10.00 uur tot 12.00 uur
"ONS HUUKSKE"
gratis koffie

gratis thee

gratis koffie

gratis thee

gratis koffie
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Lauwe on Ice
Als u dit leest hebben we het geweldige dorpsfeest Lauwe on Ice
alweer enkele weken achter ons liggen. In augustus hebben we een
oproep geplaatst waarin de vraag was om U aan te melden voor
vrijwilligerswerk tijdens Lauwe on Ice. Uiteindelijk hadden zich
alleen 2 medebestuursleden bij mij gemeld. Tijdens de eerste
vrijwilligersavond voor Lauwe on Ice heb ik de informatie mee naar
huis genomen en ruim honderd diensten ( kavels ) ingevuld die wij
als seniorenvereniging zouden kunnen invullen, in de wetenschap
dat andere verenigingen op veel van dezelfde diensten zouden
intekenen. Uiteindelijk werden 25 diensten aan ons toegewezen.
Tijdens de volgende avond waren nog eens 42 diensten te verdelen,
daarvan heb ik er nog 6 weten binnen te slepen.
Toen begon het voor mij pas spannend te worden omdat er nu echt
personen bij de diensten gezocht moesten worden. Uiteindelijk
hebben we met totaal 16 leden alle diensten ingevuld en een aardig
bedrag bij elkaar geklust. In totaal ca. 142,25 uur vrijwilligerswerk.
De uitbetaling per uur is 2,75 Euro. Het totaalbedrag komt hiermee
op bijna 400 Euro. Uiteindelijk een mooi eindresultaat. Nogmaals
bedankt vrijwilligers. Alleen jammer dat het grootste deel van dit
bedrag door inzet van bestuursleden is binnengehaald.

Belastingaangifte
Vanaf 1 maart tot 1 mei kan men aangifte doen.
Belangrijk voor uw toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.
Heeft U zelf geen mogelijkheid dit te doen?
Vraag het dan aan onze belastingconsultenten.
Zie ons Contactblad.
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De volgende actie waarbij vrijwilligers zich kunnen
inzetten voor het spekken van de clubkas is
NL-Doet. Op zaterdag 11 maart gaan we met ca.
20 vrijwilligers een grote schoonmaakactie in Ons
Huukske organiseren. Daarnaast sorteren we boeken, glaswerk, kop en schotels voor de vlooienmarkt.
De bijdrage van het Oranjefonds hebben we al
binnen, nu de vrijwilligers nog.

09.30 uur: Ontvangst Ons Huukske,
de koffie met …. staat klaar.
13.00 uur: Lunchen
16.00 uur: Gezamenlijke afsluiting
Opgave bij Gé: tel. 06 288 787 13 of email:
gevanhees@gmail.com

Wie heeft er zin om een PaasBloemstukje te maken? Dat kan!!!!!

In "Ons Huukske" in de week voor Pasen (10 -16 april).
Opgeven bij Ria Maas:
riavanwijk@gmail.com
of
06-30012993

Na opgave volgt verdere informatie
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Hobby- en Vlooienmarkt
Zondag 26 maart 2017
van 11.00 uur tot 14.00 uur
Opgave: hcjmvdvorst@hetnet.nl
Oude spulletjes, kaarten, verzamelingen, boeken,
strips, beeldjes, etc, etc..
Deelnemers krijgen tijdig informatie.

