
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 

Intro 

 

www.dhgohg.be Zetel: Hoge Kaart 294  2930 Brasschaat                 Contact   E: info@dhgohg.be 

Log eerst in op de website 

De nieuwsbrief is opgebouwd met links naar de website van DhGohG. 
Log eerst in op de website met je login en paswoord. Klik daarvoor op deze link. 
Ben je de inloggegevens vergeten? Vraag ze dan aan je afgevaardigde of secretaris. 

Klik na het inloggen op de onderlijnde woorden in de nieuwsbrief en je wordt naar de 
informatie doorgestuurd die jou interesseert. 

 

 

Tijdens de Algemene Vergadering die op 19/01/2019 doorgaat (zie verder) zal het 

lidgeld voor 2019 bepaald worden. Na die datum zullen we mails versturen met de 

vraag om je lidmaatschap te hernieuwen samen met onze privacyverklaring. Was je 

nog geen lid? Dan is het geen slecht idee om daarmee in 2019 te starten! Voor de 

prijs moet je het niet laten en voor ons betekent je bijdrage zeer veel. Dank alvast. 

 

In de kijker: 

lidgeld en 

privacy        

 

Nieuwjaars-

wensen        

 

Tom, Dennis, Bruno, Gust, Hugo, 
Jos, Marc, Ton en Vincent, m.a.w. 
het voltallige bestuur van DhGohG 
wenst je het allerbeste voor het 
nieuwe jaar 2019. Moge 2019 een 
jaar zijn vol goede doelen, kracht, 
vrijheid, gelijkheid, goedheid, 
schoonheid, liefde, geluk, 
broederlijkheid, wijsheid, goede 
gezondheid, solidariteit, 
vriendschap, inspiratie, vrede, ... 

Activiteiten: 

Valentijns-

lunch        

Wanneer je dit leest ligt de nieuwjaarslunch die op 6 januari 2019 doorging 
waarschijnlijk al in het verleden. Was je er niet bij? Jammer. Maar we kijken nu al weer 

reikhalzend verder naar de volgende thematische lunch. Hou 10/02/2019 maar vrij 
want dan kan je samen met vrienden en geliefden in Acacia genieten van de 
Valentijnslunch. Voor meer informatie (menu) en inschrijfmogelijkheid kan je klikken op 
volgende link: Valentijnslunch. 

 

Op zaterdag 19 januari 2019 zal de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering 

doorgaan in Acacia vanaf 10u. Deze vergadering is vrij toegankelijk voor alle leden. 

Wens je de volledige agenda te kennen ga dan naar onze site voor meer info. Om het 

gemakkelijk te maken: simpel klikken op agenda zal je naar de juiste pagina brengen. 

Algemene 

Vergadering        

 

Activiteiten: 

Tuinfeest        

Pin donderdag 30 mei 2019 maar met stip vast in je agenda. Op die dag gaat 

ons jaarlijkse tuinfeest weer door in Acacia. Ook dit jaar is de organisatie weer in de 

bekwame handen van Nico P. Gewoon mee feesten is zeker al ok maar als je ook iets 

wenst bij te dragen laat dan zeker iets weten. Vele handen maken het werk licht en 

dragen bij tot het succes van die feestdag. Inschrijven is niet nodig maar als je mee wil 

werken of je hebt suggesties mail dan naar tuinfeest@dhgohg.be. Nico zal je 

dankbaar zijn. 

https://www.dhgohg.be/leden
https://www.dhgohg.be/leden
https://www.dhgohg.be/leden/kalender/132
https://www.dhgohg.be/leden/kalender/160
https://www.dhgohg.be/leden/kalender/143
mailto:tuinfeest@dhgohg.be

