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Beste lezers. 
Het afgelopen jaar was voor onze stichting een bijzonder 
goed jaar. We hebben mooie sponsorbijdragen mogen  
ontvangen en daardoor prachtige dagen kunnen realiseren 
voor diverse doelgroepen. Daar zijn we blij mee. Omdat er 
het afgelopen jaar nieuwe kleinschalige acties op touw zijn 
gezet en we daar in het komend jaar mee door willen gaan, 
hebben we besloten een nieuwsbrief op te zetten zodat u tij-
dig op de hoogte bent van de leuke activiteiten die we organi-
seren. We hebben met de kinderen en hun ouders een prach-
tige dag beleefd in Appelscha Duinen Zathe en ondanks zo nu 
en dan een buitje werd er heerlijk gespeeld en lekker bij ge-
kletst door iedereen. Een topdag voor de kinderen maar ook 
voor hun ouders, heerlijk zo`n relaxdag. Onze kerstviering 
was bijzonder gezellig, we kregen van veel mensen te horen 
dat het een prachtige middag en avond was. Het  shantykoor 
gaf geweldige meezingers ten gehore en veel van onze gas-
ten zongen uit volle borst mee. Ook de tapashapjes werden 
zeer gewaardeerd, grote complimenten voor onze koks van 
de IJsherberg die toch altijd maar weer zorgen voor een heer-
lijke maaltijd. Ook onze vrijwilligers willen we in het zonnetje 
zetten, ieder jaar komen zij langs om ons te helpen deze 
avond te organiseren. Toppers, Allemaal! De lady`s middag 
was heerlijk, zeven meiden werden in het zonnetje gezet, 
mooie kapsels, een lekker maskertje en make-up, gelakte na-
gels een prachtige foto mee naar huis en natuurlijk niet te 
vergeten de inwendige mens die met tapas en lekkere drank-
jes helemaal top was. Dank je wel Astrid, Helga, Karin, Marit 
en Riemy dat jullie ons hierbij wilden helpen. En wat staat er 
voor dit jaar op het programma? Kijk de agenda na en zorg 
dat je erbij bent. 

AGENDA 2020 
21 maart 
Voetbal Heerenveen—RKC 20.45 uur 
Voor volwassenen en kinderen vanaf 
12 jaar.  
 
30 mei 
Circus op het parkeerterrein van de 
bibliotheek voor kinderen en volwas-
senen. Aanvang 13.30 uur.  
 
15 augustus 
Zomeraktiviteit voor kinderen van de 
basisschool 4—12 jaar met hun ou-
ders/begeleiders. 
 
21 oktober 
BINGO in de IJsherberg  
Begint om 19.30 uur 
 
16 december 
De jaarlijkse kerstavond in de  
IJsherberg vanaf 16.00 uur 
 
Voor alle activiteiten is opgave 
verplicht. Dit kan via 
Email: info@altijddoen.nl 
Website : www.altijddoen.nl 
Telefoon: 0614514195 


