Nieuwsbrief

Bezoek aan het Provinciehuis in Den Bosch
Op vrijdagmiddag 31 augustus vindt een extra activiteit plaats.
Op uitnodiging van de CDA Statenfractie is de heemkundekring welkom met een
groep van maximaal 50 personen voor een kennismaking met/rondleiding door
het Provinciehuis in Den Bosch.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 u.:
Aankomst Provinciehuis; ontvangst met koffie/thee
13.00-13.15 u.: Politieke quiz
13.15-14.00 u.: Vraaggesprek met een Statenlid
14.00-15.00 u.: Rondleiding Provinciehuis
15.00-15.30 u.: Bijwonen Statenvergadering
15.30 u.:
Einde met groepsfoto
Let op:
- Er kunnen maximaal 50 personen mee. Dus wacht niet te lang met
aanmelden! Op volgorde van binnenkomst wordt uw aanmelding genoteerd.
- U moet zelf voor vervoer zorgen. Uw auto kan bij het provinciehuis worden
geparkeerd. Adres: Brabantlaan 1, Den Bosch.
Als u mee wilt maar geen vervoer hebt, kunt u dit bij uw aanmelding
aangeven. Wij zorgen er dan voor dat u met iemand kunt meerijden.
Dit bezoek wordt ons aangeboden. Er zijn dus geen kosten aan verbonden. Als u
mee wilt, kunt u zich tot uiterlijk 20 juli aanmelden d.m.v. een e-mail naar
heemkunde.sgravenmoer@gmail.com of door het strookje in te vullen en in te
leveren bij Denise Kunst, Bieselaar 42 of Bert Faro, Julianalaan 34.

---------------------------------------------------------------------------------Naam: …………………………………………………………………………
Meldt zich met …… personen aan voor de excursie naar het Provinciehuis op
vrijdag 31 augustus.
Zorgt zelf voor vervoer: ja/nee*
Kan eventueel nog 1 passagier meenemen: ja/nee*
Heeft geen vervoer en rijdt graag met iemand mee: ja/nee*
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Dit strookje uiterlijk 20 juli inleveren bij de aangegeven adressen!!
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het zal u niet zijn ontgaan: sinds 25 mei is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van kracht. De gevolgen voor verenigingen zijn nog niet
duidelijk. Voor de heemkundekring zal dit waarschijnlijk betekenen dat anders
moet worden omgegaan met het foto- en filmmateriaal.
Op initiatief van de Dorpsraad ’s Gravenmoer zal na de vakantie een bijeenkomst
worden georganiseerd voor de ’s Gravenmoerse verenigingen, waarbij de
verantwoordelijke medewerker van de gemeente Dongen wordt uitgenodigd om
toelichting en adviezen te geven. Wij wachten dit overleg af en zullen u zo nodig
daarna verder informeren.
Met vriendelijke groet,
BESTUUR HEEMKUNDEKRING “DES GRAVEN MOER”

NB
Noteert u alvast: onze jaarlijkse excursie vindt plaats op zaterdag 29
september. Er wordt een bezoek gebracht aan Ravenstein. Te zijner tijd
ontvangt u nadere informatie!

