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REGIO TERNEUZEN

De Hits4Kids avond van
Ladies’ Circle Zeeuws-
Vlaanderen is opnieuw
een daverend succes ge-
worden. 

Vorige week dinsdag over-
handigden de Ladies in res-
taurant Bottles in Sas van
Gent Miranda Cok, vertegen-
woordigster van Stichting
ALS Nederland, een cheque
van 12.000 euro. De echtge-
noot van Miranda Cok, Karel
van de Klok, is in 2011over-
leden aan de spierziekte
ALS. Zij weet dus uit eigen
ervaring welke enorme im-
pact ALS heeft, niet alleen op
de patiënt, maar ook op de
directe omgeving. Het geld
komt ten goede aan weten-
schappelijk onderzoek naar
de dodelijke spierziekte, zo
benadrukte Miranda Cok.
,,Wetenschappers speuren
naar de oorzaak van ALS. Tot
nu toe is er echter nog geen
doorbraak. Met deze donatie
van de Ladies komt die weer
een stukje dichterbij.’’
De stichting ALS heeft als
hoofddoel het uitroeien van
de ziekte ALS. ALS staat
voor Amyotrofische Lateraal
Sclerose en is een zeer ern-
stige spier-/zenuwziekte,
waardoor de zenuwcellen in

het ruggenmerg en de herse-
nen langzaam afsterven.
Spiergroep voor spiergroep
valt uit. ALS is gekozen tot
Nationaal Serviceproject van
Ladies’ Circle Nederland. Dit
betekent dat alle Ladies’ Cir-
cles in Nederland zich
samen inzetten tégen ALS en
vóór de patiënten. Voor meer
informatie over ALS en de
stichting zie de website
www.stichting-als.nl. 
Ladies’ Circle Zeeuws-Vlaan-

deren hield in oktober  de ne-
gende editie van het bene-
fietfeest Hits4Kids. Het was
die dag dierendag, dus kozen
de dames van Ladies’ Circle
Zeeuws-Vlaanderen niet ge-
heel toevallig voor het thema
‘With an animal touch’. Het
was een zeer geslaagde
avond met deejay Jurgen
Buysrogge van drive-in show
Picobello en een gratis optre-
den van zanger Jeffrey
Schenk. Extra inkomsten

voor het goede doel zijn ver-
kregen door de verkoop van
enveloppen voor de tombola
met gesponsorde prijzen van
lokale ondernemers. Verder

komt een groot deel van de
opbrengst van de vele spon-
soren. Een overzicht van de
sponsoren staat op lc51.la-
diescircle.nl.

SVRZ houdt 
boekenweek
SVRZ locaties houden
van 21 tot en met 30 no-
vember een boekenweek.
De hele week zijn er in
diverse locaties voorlees-
sessies en activiteiten
met boeken. In de SVRZ
locatie De Molenhof in
Zaamslag zijn voorlees-
sessies gepland van gees-
telijk verzorgster Annette
Heuseveldt en vrijwilli-
gers. Ter Schorre han-
teert het thema ´Boeken
door de eeuwen heen.
Reist u mee?´. Zo be-
spreekt de muziekvereni-
ging een muziekboek en
besteedt de buurtvereni-
ging aandacht aan het
luisterboek. Dinsdag 26
november bezoeken drie
dichters het grand-café
van Ter Schorre en lezen
voor uit eigen werk. Het
zijn André van der
Veeke, Tijs van Bragt en
Jorien Brugmans. 
Zij zijn aanwezig tussen
15.00-16.00 uur. Ieder-
een is welkom! 
Woensdag 27 november
komt schrijver Jan Zegers
uit Terneuzen over zijn
nieuwe boek vertellen
(locatie  Churchilllaan).
Op vrijdag 29 november
tot slot komen er kinde-
ren van basisschool De
Stelle uit Terneuzen
voorlezen in een aantal
woningen. Het zijn de
winnaars van een voor-
leeswedstrijd.

Ladies’ Circle schenkt stichting ALS
cheque van 12.000 euro!

De Ladies’ Circle Zeeuws-Vlaanderen kon Stichting ALS verblijden met een cheque van 12.000 euro.

Boer’nborrel dorpshuis Hoek
Iedereen die in de agrarische
sector werkt is vrijdag 29 no-
vember welkom op de
Boer’nborrel in het dorpshuis
in Hoek. 

De ontmoetingsavond vangt
aan om 20.30 uur. De
Boer’nborrel wordt georgani-
seerd door de Hoekse Rak-
kers. 


