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Nieuwsbrief
Wie ook de nieuwsbrief digitaal wil ontvangen, kan zijn of haar emailadres doorgeven aan het
redactieadres (friet1@kpnmail.nl ).
Mocht de nieuwsbrief niet goed overkomen, laat dat dan even weten. Dan wordt hij alsnog
opnieuw toegezonden. De nieuwsbrief staat trouwens ook op de website. Neem eens kijkje.
http://www.ikaa.nl
Gezocht en gevraagd
Nog steeds is het aantal zaalinrichters te beperkt. De groepen zitten te springen om
uitbreiding. Het gaat om 1 x in de vijf tot 6 weken van zondag 9 uur tot ongeveer kwart voor
12: inruimen en opruimen. En daar krijgen de stoelenzetters tussen 10 en 11 een prachtige
IKAA-dienst bij cadeau!!
Die taak doe je altijd in een groepje van enkele mensen. Laat het ons weten.
Dat kan bij Ton Figee, Annemarie Bakker, Arie Slob of bij mij.
Frans Riet
Een fietsmaatje gezocht
Vanuit Wilgenborg kwam het volgende verzoek binnen.
Joël Bleijerveld woont in Wilgenborg in Papendrecht. Hij is een bezoeker van onze diensten.
Hij houdt erg van fietsen.
Joël zou het heel fijn vinden als er zo af en toe eens iemand met hem een stukje zou willen
fietsen. Het gaat om tochtjes op een gewone fiets.
Wie kan met Joël zo af en toe eens een ommetje maken?
Bart Erckens (van Wilgenborg) kan u daar meer over vertellen. Hij is bereikbaar per mail:
bart.erckens@philadelphia.nl Joël zal het geweldig vinden.
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Van het Insulacollege krijgen we bericht dat op zondag 26 juni de zaal bezet is i.v.m. de
organisatie van een soort schrijversfestival. Helaas kan er zondag dan geen IKAA-dienst
worden georganiseerd. Jammer, maar het is niet anders. Er is nog gedacht over een
alternatief, maar dat was op zo korte termijn niet mogelijk.
Zegt het voort, zegt het voort. Belangrijk voor tehuizen, chauffeurs enz.
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Van harte gefeliciteerd
De dag voor koningsdag kan wat mij betreft uitgeroepen worden tot nationale smoezen-dag.
99% van de mensen die die dag gedecoreerd worden zijn met allerlei smoesjes naar een
bepaalde plaats gestuurd of gebracht.
Zo ook Jan Kooij, onze spreker van de IKAA.
Jan was één van de 23 gedecoreerden die door burgemeester Kolff een koninklijke
onderscheiding kreeg opgespeld: lid in de orde van Oranje Nassau. Vrouw, kinderen en
kleinkinderen waren daarvan getuige. Ook was er een afvaardiging van jet Leger des Heils.
Juist ook voor de verdiensten van Jan voor het Leger stonden centraal, al werd ook zijn IKAAwerk geroemd.
Bij het Leger is Jan al jaren actief: koor- en band-leider, secretariaatswerk, spreker, allerlei
hand- en spandiensten, noem maar op. Terecht zij de burgemeester “Jan wil er zijn voor de
ander”.
Van harte gefeliciteerd Jan, volkomen terecht en helemaal verdiend. Het was een feest wat je
niet gauw zult vergeten.
Ton Figee, Joke Riet en ondergetekende waren er getuige van. Na afloop overhandigden we
namens de IKAA een bos bloemen.
Frans Riet

Lente 2022
Hans Bax stuurde ons weer wat foto’s voor de nieuwsbrief. Daarvoor weer hartelijk dank.
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Nieuws gezocht
Misschien een rare titel. Maar sinds enige tijd werken Iteke en Pieter aan de invulling van
“Omzien naar elkaar”, ook wel “Lief en Leed” genoemd. Maar……. ze kunnen uiteraard niet
vanzelf weten of er iets te melden en te delen valt.
Dus daarom de oproep of u aan Pieter en Iteke kunt doorgeven als er bepaalde zaken
belangrijk zijn om met elkaar te delen: een jubileum, een huwelijk, een diploma, een ziekte,
een ziekenhuisopname, enz. De gegevens:
Pieter en Iteke Stek
tel: 078 613 77 00
pietereniteke@gmail.com
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Collecten
Vergeten we de financiën niet van de IKAA te ondersteunen?
Bankgiro: NL07 ABNA 0443 3901 50 t.n.v. I.K.A.A. Dordrecht.
De penningmeester van de IKAA.

KOPIJ
Kopij voor de volgende nieuwsbrief: steeds in de derde week van de maand aanleveren. In
principe komt de nieuwe nieuwsbrief uit in de laatste week van de maand.
Naar aanleiding van de privacywetgeving:
Indien u geen prijs stelt op verdere toezending van de IKAA-nieuwsbrieven, dan kunt u een mail sturen naar het
redactieadres. De redactie bewaart alleen de mailadressen van de abonnees op de IKAA-nieuwsbrief. Deze
mailadressen worden alleen gebruikt voor intern gebruik en zij worden niet zonder toestemming aan derden
doorgegeven.
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