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Andere tijden  
 

Onlangs heeft het bestuur de oud bestuursleden 

Anneke van der Meulen en Albert Wemmenhove 

verrast met een etentje. Dit was tevens een 

aanleiding om stil te staan bij de toekomst van  

‘t RAShuys en de samenstelling van het bestuur. 

Hierover meer in de volgende nieuwsbrief...  
 

Terugblik RAS-feest 
 

Anders dan anders, maar het feest ging door! 

Door het Pinksterweekend en het slechte weer 

was het animo minder groot, maar niet minder 

gezellig. 7 & 8 juni kon jong & oud genieten van 

diverse activiteiten. Dit mede dankzij de sponta-

ne financiële bijdrage van diverse ondernemers 

èn inwoners en de hulp van vrijwilligers.   
 

Het heeft ook 8 aanmeldingen voor RAS-hulp  

opgeleverd; zij worden maximaal drie keer per 

jaar voor hand-en-spandiensten benaderd. 
 

“Iedereen die op wat voor een manier dan ook 

een bijdrage heeft geleverd: Bedankt voor dit 

mooie gebaar en jullie steun!” 
 

Sparen voor je dorp! 

Doe jij mee aan een van onze activiteiten dan 

ontvang jij vanaf nu bij iedere activiteit een 

spaarpunt. Deze kan je vervolgens doneren aan 

een van de RAS-dorpen. Het dorp met de mees-

te punten ontvangt €100,00. Dit is te besteden 

aan een lokaal initiatief dat bijdraagt aan de 

leefbaarheid van het dorp. 5 september 2020 

wordt bekend gemaakt welk dorp met dit bedrag 

vandoor gaat; tegelijk met ons 5 jarig bestaan.  
 

CONTACT 

Voor meer informatie, tips en opgave. 

website: www.rashuys.nl | social:   

tel: 050-501 0656 | email: info@rashuys.nl  

adres: Giezenstraat 3, 9305 TG Roderesch 

  

http://www.facebook.com/RAShuys
http://www.rashuys.nl
http://www.twitter.com/RAShuys
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SEPTEMBER T/M DECEMBER  

RAS-Expo 

Van juni t/m september is het werk van Schildersgroep 

Leek te zien. Het laatste kwartaal sieren werken van  

Teken en Schildergroep Roden (T.S.R.) het dorpshuis.  
 

RAS-doe-dagen 09.00 - 12.00u 

07-09, 05-10, 02-11 en 07-12  

Met koffie, koek en gezelligheid samen aan de slag in en 

om ’t RAShuys. Opruimen, klussen; er is van alles te doen. 
 

Klaverjassen 20.00 - 23.30u 

04-10 en 01-11, €2,50, 1ste kop koffie/thee gratis 

Gezellig avondje klaverjassen en ook nog eens leuke en 

lekkere prijzen te winnen.  
 

OKTOBER 

12-10 Dagje UIT in Leeuwarden 09.30 - 18.00u 

€17,50, incl. ontvangst met koffie/thee & iets lekkers  

Geef je voor 1 oktober op! 

Vorig jaar nog de cultuurhoofdstad van Europa.  

Een bruisende stad waar veel te beleven is. Tijdens de 

busreis ontvangen deelnemers leuke tips voor een dagje 

uit. Shoppen of naar musea; dat bepaal jezelf.   
  

NOVEMBER 

23-11 Oudhollandse spellen 14.00 - 16.00u  

en 20.00 - 22.00u Deelname €1,00 

Gezellige spelletjesmiddag voor de jonge RAS’ers (tot 12 

jaar) en ‘s avonds staan ze klaar voor iedereen die van 

spelletjes houdt. Gegarandeerde speelplezier en hilariteit. 
 

DECEMBER 

21-12 RAS-Kerst-Expres 16.00 - 18.00u  

Met de opbrengst van de rommelmarkt worden RAS’ers 

verrast. De RAS-Kerst-Expres deelt in alle  

dorpen attenties uit. Aan wie is tot op  

het laatste moment een verrassing... 

 

TIP: Noteer ze direct in je agenda!  

 

“Psst... vergeet jouw spaarpunt(en) niet te doneren.” 

 


