Jaargang 39 Nummer 7 april 2019
www.terracollinaria.nl
E-mail: info.terracollinaria@gmail.com
AVG: zie onze website.

TC
Terra Collinaria maakt jouw vakantie nog leuker !
Hoe doen ze dat dan, zul je je afvragen.
Wel, door een extra oogje in het zeil te houden als jij van je vakantie geniet.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Meestal heb jij wel iemand (buurman, familie, kennis enz.) die jij uitlegt wat
zij/hij moet doen als jij op vakantie bent.
Prima ! Zo hoort dat ook.
Maar als nou. . . . er toch een probleem ontstaat of de verzorger heeft een
vraag.
Wat dan ? Dan kun je rekenen op jouw Terra Collinaria. Want we gaan het
volgende doen :
A : we vragen aan jullie wie gebruik wil maken van deze service
B : we vragen aan jullie wie wil helpen als het nodig is om bij te springen in geval
van nood.
Als we dat weten, dan maken we een overzicht van de “vragers” en de “helpers”.
Zo weet je dan op wie jij kunt rekenen en/of wie jij gaat helpen.
Daarom :
Laat Joop zo snel mogelijk weten of je een “vrager” of een “helper”.
Jullie bestuur.
By the way : de gereden km. worden door Terra Collinaria !
Dit in het kader van de service van je club ! !
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Ons cursusboek voor jou als lid van Terra Collinaria
Een paar leden hebben in het verleden regelmatig gevraagd of ze het cursusboek
van ons zouden kunnen kopen.
Tot nu toe heeft het bestuur zich op het standpunt gesteld dat je alleen in het
bezit van het cursusboek kunt komen als je ook aan onze cursus deelneemt.
Omdat het verzoek tot kopen bleef komen, hebben we ons nog eens beraden op
dat verzoek.
Hieruit is het volgende besluit ontstaan ;
Ieder lid van Terra Collinaria kan ons cursusboek, eenmalig !, kopen voor een
bedrag van € 25,00. Verder is het alleen bedoeld voor eigen gebruik.
Heb je belangstelling, geef dit door aan Joop.
Hij verzamelt de “bestellingen” en zal op een gegeven moment een aantal
exemplaren gereed maken.
Het bedrag van € 25,00 kun je overmaken op :
Rek.No.: NL74 RABO 0131 8067 85, t.n.v. Penn.meester Terra Collinaria.
Als het geld op de rekening staat wordt je bestelling op de lijst gezet.
Jullie bestuur.

Bijeenkomst 19 april aanvang 19.30 u
Wij gaan dan weer aan de hand van foto’s van een aquarium een plattegrond
maken van de planten. De Latijnse namen zullen dan ingevuld worden. Dit
onderwerp is de vorige keer door de aanwezige zeer goed ontvangen.
De voorbereiding zal uitgebreid worden zodat het zoeken vlugger zal gaan.
Wij hopen jullie allen te zien op vrijdag 19 april om 19.30 u in
Parochiecentrum Gulpen
Kapl. Pendersplein 10
6271 BV Gulpen
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Datums resterende bijeenkomsten 2019
19
april
24
mei
21
juni
30
augustus
27
september
18
oktober
13 december
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