Aan alle Cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers en overige betrokkenen van
‘Beth Shamar’
Graag wil ik u op de hoogte stellen van het volgende; dit voorjaar hebben de organisatoren
van de Marktdag 2018 in de Bilt ons op de hoogte gesteld van het feit dat Beth Shamar is
uitgekozen tot een ‘goed doel’.
De Marktdag in de Bilt wordt gehouden op zaterdag 8 september 2018 en het is inmiddels al
de 10e editie van deze speciale dag. Er is een Oldtimer dag en een Vrijetijdsbraderie, een
rommelmarkt en een boekenmarkt, een kledingmarkt en een bloemenkiosk, fruit en
lekkernijen, kidsworld etc. etc. Op https://marktdagdebilt.nl/ kunt u nog veel meer lezen
over deze speciale dag.
Zoals hierboven is verteld, is ‘Beth Shamar’
uitgekozen als goed doel door de organisatoren
van deze dag. Wij krijgen 1/3 deel van de
opbrengst en hiermee hopen we dan een DUOfiets te kunnen aanschaffen. Deze fiets
waarmee we dan samen met onze Cliënten
kunnen rondfietsen in de omgeving van
Groenekan staat al lange tijd op ons
verlanglijstje en dit lijkt nu werkelijkheid te
worden, geweldig toch! De begeleider en de passagier op een Duo fiets (zie foto).
Vanzelfsprekend zijn we de organisatoren van deze Marktdag héél erg dankbaar dat zij dit
voor ons willen doen. Dit zal zeker de zorg & begeleiding van al onze Cliënten ten goede
komen. Wijzelf krijgen ook een stand, u kunt ons vinden op het terrein van de Dorpskerk, ik
hoop dat u ons even komt bezoeken😊
❖ U kunt ons ook steunen, er vindt namelijk een verloting plaats van lootjes. Wij hebben
hier in Groenekan nu 4 boekjes met lootjes liggen, ze kosten 1 euro per stuk en de prijzen
zijn fantastisch zoals een prachtige omfiets, een Tom Tom (navigatieapparatuur), 1
minuut gratis winkelen bij Hoogvliet in de Bilt etc. etcetera.
Wij hopen natuurlijk dat we veel bestelling van lootjes binnen krijgen en dat we velen van u
mogen ontmoeten op de 10e marktdag in de Bilt op zaterdag 8 september aanstaande.
Een hartelijke groet van Jan & Elizabeth Moggré

