VG-BelangenPlatform Drenthe
Voor een beter bestaan van mensen met een verstandelijke handicap
www.vgbelangenplatform-drenthe.nl

Nieuwsbrief van VG-BelangenPlatform Drenthe,
21 september 2015, vijfde jaargang, extra nummer.
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen, die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen binnen de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Drenthe.
Als u iemand kent voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is, wilt u deze dan doorsturen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief: stuur een e-mail met daarin uw naam en adresgegevens o.v.v.
aanmelden nieuwsbrief naar secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl.
Is uw mailadres gewijzigd? Geef dit a.u.b. samen met uw adresgegevens tijdig door.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

G-Orkest WILHELMINA uit Hoogeveen geeft aftrap Collecte
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Zaterdagmorgen 26 september a.s. bouwen muzikanten van de
Chr. Muziekvereniging “Wilhelmina” uit Hoogeveen een grote tent op
het plein bij de fietsenstalling in de Hoofdstraat
voor hun collega's van het
G-orkest.
De grote tent werd vorig
jaar gefinancierd door het
Fonds Verstandelijk
Gehandicapten.
's Middags geven de
G-muzikanten een concert
en is er meteen ook de
aftrap voor de collecte voor
het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten.
Deze landelijke collectie wordt gehouden in de week van 28 september
tot en met 3 oktober. Op de website van het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten kunt u daarover meer lezen. Klik daarvoor hier.
Muziekvereniging
“Wilhelmina” heeft al meer
dan 10 jaar een G-orkest in
Hoogeveen. De jongelui met
een geestelijke – en/of
lichamelijke beperking
repeteren een keer in de
veertien dagen op
maandagavond in het
Wilhelmina Muziek Centrum
aan de Groenewegenstraat.
Voor meer informatie
daarover, klik hier.
Om een repetitie mee te maken bent u daar van harte welkom!
Boerenkapel “De vrolijke dauwtrappers” zorgt voor de muzikale
variatie van het concert, dat begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer
om 16.00 uur.
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Het VG-BelangenPlatform Drenthe werkt samen met
Dit Koningskind,
Kansplus,
Sien,
Zorgbelang Drenthe,
Mee-Drenthe,
Fonds Verstandelijk Gehandicapten,
Koninklijke Visio,

VG-BelangenPlatform Groningen,
VG-BelangenPlatform Friesland,
VG-BelangenPlatform Overijssel,
Stichting Downsyndroom,
De Trans,
Ieder(in).

(voor een bezoek aan de websites: klik op de namen van de instellingen)

Het werk van het VG-BelangenPlatform Drenthe wordt mede mogelijk gemaakt en
ondersteund door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Kreeg u deze nieuwsbrief van iemand anders digitaal doorgestuurd, maar wilt u het in de toekomst zelf
ontvangen, klik dan voor de aanmelding op secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl.
Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief en van informatie van en over het VGBelangenPlatform Drenthe, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven door te klikken op Uitschrijven.
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