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Beste Nederlandbeter meedenken vrienden en vriendinnen,
Even een opsomming van punten, als volgt; Allereerst de huishoudelijke en zorgzame mededelingen ;
Wij hopen dat Kirsti (Kikafonie) goed uitrust en snel weer wat sterker mag worden! We denken aan je hoor!
Yvonne (Arcade) liet weten aan het judoën te zijn met een nieuwe laptop,
en of we even wilden doorgeven dat ze weer snel helemaal actief zou zijn op Xead!
Ze vond het vervelend even wat minder te reageren bij fans en overigen! Ons antwoord was; geven het door,
maar niet over in zitten! Zulke dingen gebeuren in het leven!
Nederlandbeter mededelingen;
Op 7 januari zal de laatste keer zijn dat Nederlandbeter is verbonden met Xead binnen één activiteit. Op het Xead nieuwjaarsfeest
zullen de personen uit het oprichtingsbestuur zich presenteren. Dan zullen er geen gezamenlijk bijeenkomsten meer zijn ! Mits op
uitnodiging van elkaar! Natuurlijk moet dat kunnen.
Het plaatsen en nieuws over Nederlandbeter zal wél voortgang vinden op Xead. Nederlandbeter is op Xead begonnen, en daar
danken we Tim voor. Maar vervolgens zullen er op de NLB nieuwsbrieven geen Xead mededelingen meer komen. De nieuwsbrief is
voor NLB activiteiten, en de mensen van de nieuwsbrief zélf! Dus als u iets kwijt wilt op de Nieuwsbrief voor de Nieuwsbrieflezers
met betrekking op Nederlandbeter, geef maar door!
Alle nieuwsbrieven worden in Bcc verzonden, zodat er omwille van nieuwe Nieuwsbrieflezers – de email privacy- gewaarborgd is.
Mensen weten elkaar toch wel te vinden! Al is het in het begin maar via de PB ’s van Xead. Het aantal mensen welke de
Nederlandbeter Nieuwsbrieven willen ontvangen blijft groeien. Ook door lezers naast Xead. Dat is leuk nieuws!
Wiebe de Jong (Stormerwout / Sjoerd de Jong) is bezig de drugsproblematiek te analyseren en uit te werken.
Marcel Strooband is zowaar als een heus rechercheur ”alle” partijen en partijtjes binnen de gezondheidsverzekeringen in kaart aan
het brengen. Het zal een gigantische klus zijn, maar Marcel zag er niet tegenop! Er zijn rare constructies die openbaar moeten !!
Onze Wolf (andere Jack) was op wolvenpad –strijdende voor de ouderen in Amsterdam!Een pracht actie. Als het nodig is zijn we
aanwezig voor extra ondersteuning! Meer weten over deze actie ? zie; http://www.xead.nl/de-osira-groep-wenst-de-ouderen-eenprettige-en-eenzame-kerst-en-jullie-reactie-hierop
Erica (Ir) is aan het stoeien met een foldertje voor de actie; Naai Nederlandbeter en de Cd uitleg. Dit valt vanzelf weer in de mail!
Hier wordt hard gewerkt aan de nieuwe eigen website!
Ziekte, operatie’s, vervelende dingen die u weet -of van elkaar-.doorgeven svp (mits op prijs gesteld) ! Maar we zijn er voor elkaar!
Allemaal bedankt voor de hulp, er komt nog veel meer hulp bij! Fijn !
VRGR.
Cisca , Jack

Kantoor: Husselsesteeg 24 a, 3881 LD Putten

Let op; Bij de actie ik geef de Pen door, vraag
even in een pb of mensen wel wat hebben met
Nederlandbeter!!!! Anders kan het stil
vallen!!Ook is het leuk als het logo terug komt!
tel. 0341- 350923 mob. 0622- 101411

info@nederlandbeter.nl

