
 

Nieuwsbrief februari 2020 van Stichting Cure ADOA Foundation 

Beste lotgenoten, 

Deze nieuwsbrief is even wat korter dan u van ons gewend bent. Afgelopen 

maand hebben we al veel informatie met u gedeeld, vandaar nu een korte 

update: 

- Als u lid bent van de Oogvereniging ontvangt u waarschijnlijk ook digitaal 

of per post het blad OOG. Hou het eerstvolgende nummer in de gaten, 

omdat daar een artikel over ADOA in staat! 

- Aanstaande zaterdag worden er opnames gemaakt voor een nieuwsitem 

voor RTV Drenthe met Kim Warink en Hedy Smit- Wigchers, 2 

bestuursleden van deze stichting. Dit zal gaan over ADOA en onze 

stichting. Het zal a.s zaterdag in de tv uitzending (nieuws) worden 

uitgezonden. Vanaf 17.00 uur komt het op TV en daarna zal het elk half 

uur herhaald worden.  

- Vandaag komt Hedy ook op Radio Drenthe rond 14.00 uur en zal dan 

wat over ADOA en de stichting vertellen: https://www.rtvdrenthe.nl/judith 

- De komende weken zullen we onze nieuwe website gaan lanceren. 

Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. We houden u op de 

hoogte! 

- We hebben veel flyers verspreid in het noorden van ons land en hopen 

door de flyers, het artikel van het blad OOG en de TV opname nog meer 

bekendheid te krijgen. 

- De lotgenoten dag zal 4 april gehouden worden in Utrecht. Zie de 
uitnodiging ! Noteert u 4 april alvast in uw agenda? Wilt u doorgeven of 
u wel, niet of misschien komt? En als u komt wilt u doorgeven of u 
begeleiding nodig heeft vanaf Utrecht CS? 

- Op https://www.kruidvat.nl/ns kunt u goedkope treinkaartjes kopen 
voor zaterdag 4 april! 

- Woensdag 4 maart zullen wij als bestuur vergaderen. Wilt u nog 

belangrijke punten aandragen? Dit kan altijd! Dan graag voor zondag 1 

maart even mailen naar info@adoa.eu 

- We merken dat er steeds meer mensen willen helpen. Dat is erg fijn! Wat 
we op dit moment nog nodig hebben is een fotograaf die mooie foto’s 
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kan maken tijden de lotgenotendagen. Weet u een fotograaf die dit 
vrijblijvend kan doen of maakt u zelf mooie foto’s? Mail dan even naar 
info@adoa.eu 

- Weet u nog iemand die ook graag deze mail wilt ontvangen en ook 
ADOA heeft? Laat het dan even weten.  
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