
 
 
Nieuwsbrief December 2015 – Januari 2016 
 
2015 zit er bijna op. We zijn bezig met de laatste loodjes. Zoals zovelen doen, blikken we 
terug op het afgelopen jaar. Als ik kijk naar de afdeling mag ik wel zeggen dat we een 
rumoerig jaar hebben gehad, met name op de bestuurswisseling van maart 2015. Een 
uitzonderlijke situatie, die we hopelijk hebben weten om te buigen naar een positief iets. Met 
zeer weinig informatie uit het verleden maar gewoon zaken doen, waarvan je denkt dat je het 
goed doet. Met een beetje vallen en opstaan denk ik dat we redelijk op weg zijn. Nog niet 
alles gaat helemaal vlekkeloos, maar van de fouten kun je alleen maar leren. Het zijn iets 
minder evenementen als voorgaande jaren, maar niet minder gezellig.  
 
Welke evenementen hebben gehad: 

• Lenterit 
• Langste Dagrit 
• Dierendagrit 

 
Aanvullend zijn er nog 2 technische avonden geweest. Iets minder als gepland, maar daar 
komt in 2016 verbetering in. Gelijk wil ik gebruik maken van deze gelegenheid om de term 
Technische avond aan te passen naar Regio avond. Het idee hierachter is om technische 
avonden af te wisselen met film/foto avonden. En om leden tegemoet te komen zal de 
standaard woensdag rouleren met de donderdag. 

 

Agenda 2016 (onder voorbehoud) 

 
• 17 januari: Nieuwjaarsreceptie te Oudenbosch 
• 17 februari: Afdelingsavond 
• 17 maart: Ledenvergadering 
• 17 april: Voorjaarsrit 
• 18 mei: Afdelingsavond 
• 25 juni: Afdelingsdag 
• 8 september: Afdelingsavond 
• 2 oktober: Puzzelrit 
• 16 november: Afdelingsavond 
• 15 december: Afdelingsavond 

 
 



 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Datum: ZONDAG   17-01-2016  vanaf ca. 14.00 uur 
Lokatie: Fam. van turenhout 
               Moerdijksestraat 1 
               4731 TH Oudenbosch 
 
Traditiegetrouw maken de leden die komen zelf wat lekkers om dit tijden de receptie aan 
eenieder aan te bieden. Om te voorkomen dat we een overschot aan hapjes en dergelijke 
hebben, graag even uw lekkernijen op voorhand af te stemmen met Koos of Mien van 
Turenhout of via de mail met voorzitter@tanrdam.nl. Voor drinken en een kopje soep met 
een broodje wordt gezorgd. 

 

 
 
Namens het bestuur van TAN Rotterdam, Daniël Jaarsveld, Secretaris 


