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COT Nieuws

Krimpen aan den IJssel, 19 maart 2009
Beste lezer,
Voor u ligt de 3e uitgave van C.O.T. nieuws. Stuur deze nieuwsbrief door naar een ieder die betrokken is bij
het werk van Stichting HCR.
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Op de bestuursvergadering van 2 maart 2009 jl. zijn er 2 nieuwe bestuursleden toegetreden. Dhr P.
Eikelboom is benoemd tot voorzitter van de Stichting HCR. Mw. De Pater is benoemd tot algemeen
adjunct.
Op 10 maart jl. is er weer een vergadering van het C.O.T. geweest waarvan de notulen op te vragen
zijn bij Annelies Schinkelshoek (aeschinkelshoek.hcr@live.nl). De volgende vergadering zal op 8 april
a.s. worden gehouden.
Met betrekking tot de projectgroep 2009 kunnen wij u melden dat er nu een groep van 7 jongeren
gevormd is. Deze groep willen we nog uitbreiden naar 16 personen. De bedoeling is dat deze
projectgroep de medische post in Gura Vaii gaat repareren en een nieuw verfje geven. Ook word het
naast gelegen schooltje onder handen genomen. Zij hopen in de periode van 16 juli tot en met 1
augustus te gaan. Als er interesse voor is kunt u zich aanmelden bij P.B Verspuij.
(pb.verspuij@stichtinghcr.nl)
Het transport van 7 maart jl is goed verlopen. Vanuit Lienden vertrok zaterdag 7 maart een vrachtauto
die door Haijan Transport B.V. ter beschikking werd gesteld. Op zaterdag 14 maart zijn de chauffeurs
weer veilig thuis gekomen. De vlaaienactie welke werd gehouden om bij te dragen in de onkosten van
het transport bracht € 769,- op.
Nog steeds geldt de oproep dat wij vrijwilligers zoeken voor het nabellen van niet betalende
nieuwsbrieflezers.
De familiedagen in Hardenberg waren erg druk bezocht. Een verslag van deze dagen kunt u lezen op
de website (http://www.stichtinghcr.org/?p=796)
Op 27 maart a.s. organiseert WG krimpen een benefitdiner, tijdens dit diner zal er ook een veiling zijn
waar o.a. antiek en Roemeense artikelen worden geveild. Aanmelden kan nog tot 21 maart a.s.
Op 28 maart is er een grote verkoping met rommelmarkt in de Elthetho te Opheusden. Deze
verkoping wordt georganiseerd door WG Opheusden. Tijden van 09.30 uur tot 15.30 uur.
4 april, Passie & Paasconcert in de Bovenkerk in Kampen, Koornmarkt 38, aanvang 19.30 uur.
Gemengd koor Cantilena o.l.v. Evert van de Veen, Mannenkoor Harpe Davids o.l.v. Albert Bekendam,
Orgel: Jan Grootenboer, Vleugel: Arjan Breukhoven,Trompet: Arjan & Edith Post, Hobo: Yta van der
Zwaag ( www.cantilena.nl ) Concert tbv Stichting HCR.
Ook willen wij u nog wijzen op de mogelijkheid tot adverteren op de website www.stichtinghcr.org,
voor tarieven en formaten kunt u contact opnemen met J. Muit ( jmuit@kliksafe.nl )
Namens André willen wij u allen de hartelijke groeten overbrengen vanuit BACAU.
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