
LC 39 Assen 

En toen was er de corona crisis! 
Als startend bestuur bedenk je 
dat niet van te voren. Een niet 
geplande verandering, zoals we 
dat zo mooi noemen. Vanaf 1 
april ben je dan ineens zelf volop 
in verandering als Ladies’ Circle! 
Hoe gaan we vergaderen? Hoe 
kunnen we er voor elkaar zijn en 
elkaar ondersteunen in deze tijd? 
Hoe kunnen we onze service in-
zetten?  

Vol passie, energie en vertrou-
wen zijn we het samen aange-
gaan en wat ben ik trots als ik 
terugkijk op de afgelopen weken. 

En vandaag lanceren we dan ook 
nog onze nieuwsbrief. We zijn 
niet gestopt met sparkelen! En 
dat willen we ook graag blijven 
uitstralen.  

Want dat gebeurt er met mensen 
als ze gezien worden: ze gaan 
weer een beetje extra stralen. 

Onverminderd hebben we ook de 
afgelopen periode onze krachten 
gebundeld en ons ingezet daar 
waar men ons nodig heeft. Lees 
in dit eerste nummer wat we heb-
ben gedaan, waar we mee bezig 
zijn en wat we nog op de planning 
hebben staan. 

Veel leesplezier! 

Roos Bakx 

Agenda & Acties 

• K(W)oningsdag    
Oranjebitter-actie 

• Corona-acties 

• 11 juni DIES 

• 13 juni ALV Dordrecht 

• 26-30 augustus LCI 
AGM Lahti (Finland) 

• December Kerstpak-
ketten 

• 13 februari Kindermid-
dag 

 

 

De allereerste LadiesNieuws 

Een nieuwsbrief? Ja! Wij willen jou graag op de hoog-

te houden van wat wij van LC39 Assen allemaal doen. 

Lees meer over onze goede doelen, leuke activiteiten, 

acties en andere nieuwtjes. 

Leer oude en nieuw Ladies’ kennen en wat zij én jullie 

allemaal kunnen beleven in een Circle-jaar. We hopen 

dat je het leuk vindt om ons te volgen.  

Van de voorzitter... 
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https://www.facebook.com/

lc39assen 

 

 

https://lc39.ladiescircle.nl/ 

 

 



“Vanuit vriendschap het verschil 
maken” 

Op 1 april hebben wij met zijn allen in 

een heerlijke, hilarische maar bovenal 

gezellige skype-meeting met elkaar 

teruggekeken op een prachtig be-

stuursjaar 2019-2020.  

 

Een lustrumjaar met vele vergader-

avonden, eetavonden en activiteiten 

voor het goede doel. 

Tijdens de skype-vergadering hebben 

oud en nieuw bestuur op ludieke wijze 

de kaars van vriendschap overgedra-

gen.  

Terwijl iedereen in het donker meekeek gingen bij het nieuwe be-

stuur de lampen weer aan. Roos ontving de kaars van vriendschap 

en samen met Antsje en Marieke zijn zij het bestuur 2020-2021!  

En het nieuwe bestuur heeft een prachtig motto:  

  

 

“Stand strong and sparkle 

together” 

Lotte, die door middel van een vir-

tuele vergadering haar derde bij-

eenkomst heeft meegemaakt heeft 

ook ja gezegd!  

Wanneer de omstandigheden het 

rondom corona weer toestaan 

zullen Angelique en Lotte natuur-

lijk door voorzitter Roos officieel 

worden geïnstalleerd! 

 

De LC groeit!  

Op 13 februari werd Willemijn, met 

feestelijke bubbels, de beroemde 

vaantjes en de kaarsen van vriend-

schap geïnstalleerd door voorzitter 

Chantal.  

Helaas kon de installatie van Ange-

lique de daaropvolgende Lange 

Avond niet doorgaan door de coro-

na-omstandigheden.                  

Wij zijn in ieder geval nu al heel blij 

dat deze drie leuke enthousiaste 

dames “er op zitten”! 

Bestuurswissel 2020 

Nieuwe Ladies’ Willemijn, Angelique en Lotte 

Afgelopen jaar, 11 juni 2019, bestond onze Circle 

25 jaar. Een unieke gebeurtenis die we niet zo-

maar voorbij willen laten gaan.  

Wij wilden eind dit jaar het Lustrum graag uitge-

breid met alle (oud-) Ladies’ en gasten vieren. 

Door de omstandigheden rondom Corona is dit 

helaas nu allemaal onzeker geworden. We bera-

den ons nu op vervolgstappen.  

De komende nieuwsbrieven houden we je in ieder 

geval op de hoogte van de vorderingen van het 

benefietgala!  

Benefietgala LC39 
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Wat een blije gezichtjes zagen we   

2 november 2019!  

De kinderen van De Feniks, de ba-

sisschool van het AZC in Assen heb-

ben genoten van onze Kindermid-

dag.  

Ze vermaakten zich met 

tasjes versieren, bowlen, 

lekker smikkelen en Oud-

Hollandse spelletjes!  

De kids mochten hun 

mooie tasjes ook nog eens 

vullen met lekkere dingen 

en mooie cadeautjes!  

We hopen dat jullie en je naasten in deze 

bijzondere tijden rondom Corona gezond 

en gelukkig blijven.  Op onze facebookpa-

gina en toegevoegd aan deze mailing een 

hart onder de riem van ons voor jullie alle-

maal! #Staystrong #StaySafe 

Liefs,  

Roos, Marieke, Antsje, Angelique, Chantal,  

Annemarieke, Janine, Nathalie, Margje, 

Karin, Tanja, Willemijn, Paula, Yvonne en 

Lotte 

Terugblik Kindermiddag 2019  Corona-acties 

Tot slot, een berichtje van ons aan jullie allemaal 

Koningsdag was dit jaar Woningsdag en om 16.00 uur proostten we met elkaar op 
onze Koning! En waarmee kun je dan het beste proosten? Juist, met een Oranjebit-
tertje! 

Wij hebben (last-minute) een Oranjebitter-actie op poten gezet. Via de ladies’ kon 
men een (of meer) fles mooie Oranjebitter kopen en daarmee gelijk Stichting Neu-
rofibromatose steunen. Dit is het landelijke goede doel van LC Nederland. 

Het was een groot succes want binnen een week tijd hebben we 93 flessen ver-

kocht! Daarmee hebben we maar liefst €366 opgehaald!  Een mooi bedrag  die we 

overmaken naar de NSR.  

Samen proosten op Koningsdag en gelijk het goede doel steunen 
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In deze bijzondere tijd zie je dat mensen graag  

wat extra’s willen doen. Ook zie je dat voor een 

grote groep mensen hulp ook echt nodig is en 

daarmee nog meer gewaardeerd. Wij hebben de 

afgelopen periode als individu maar ook als Circle 

kleine bijdragen geleverd.  

Zo bezorgen we, in samenwerking met Vaart 

Welzijn warme maaltijden bij hen die het heel 

hard nodig hebben. Brengen we zelfgemaakte 

taarten naar huisartsenposten. Ondersteunen we 

de Voedselbank door met maaltijden te rijden of 

brachten we dozen vol spelletjes en speelgoed 

naar Stichting Budgetsupport.   

En zo volgen vast nog vele kleine acties! 


