
 

 

Nieuwsbrief  
Datum  : Juli 2022 

 

 

Hallo lieve allemaal, 

  

Hoe gaat het met jullie? Het is weer tijd voor een Nieuwsbrief! 

  

Julie is een nieuwe gofundme gestart onder de naam letsbronzegeorge.com 

En voor degene die willen doneren om het fantastisch mooie beeld dat Dominic gemaakt 

heeft, in brons te kunnen laten gieten, dan kan dat via deze link. 

  

Julie, Sophie, Matt en de kleine Stanley hebben in Ramsgate een geld inzamelingsactie 

gehouden, zoals jullie kunnen zien op deze prachtige foto’s. 

We hopen van harte dat zij het geld dat zij nodig hebben voor het beeld, bij elkaar 

kunnen krijgen. Het is zo belangrijk dat het beeld van Koning George VI in de haven van 

Ramsgate komt. 

 Zoals jullie weten, willen wij Julie een fotoboek namens de fans aanbieden met allerlei 

verhaaltjes en foto’s en Jan van Hal is hier nu mee bezig! Het is op het moment voor mij 

wat moeilijk om te doen, in verband met Dolf zijn ziekte. Hij voelt zich al bijna 5 

maanden helemaal niet goed en hebben al heel wat testen gedaan en tot nu toe weten ze 

nog steeds niet de oorzaak. Hopelijk weten we nu snel iets meer, want we wachten nu al 

zo lang en hij is inmiddels ook al 15 kg afgevallen. Maar nu even genoeg over dit, het 

moet geen treurige Nieuwsbrief worden. Zodra we wat meer weten, horen jullie het wel. 

We zijn erg blij dat Jan ons dit uit handen heeft genomen. 

  

En nog meer goed nieuws ….. 

Zoals jullie ook wel weten is Julie de 

producer/director van ‘Timmy’s World’ en zij 

hebben nu een contract getekend bij Hat Trick 

Tv. Jullie kunnen ‘Timmy’s World’ zien op het 

YouTube kanaal. 
Timmy's World TV - YouTube 
 

 

 

https://www.youtube.com/c/TimmysWorldTV


Ook interessant om te weten dat onze vriendin Julie Sheppard een nieuwe Guys ‘n’ Dolls 

Website heeft opgezet. Dus voor degene die dat nog niet wisten, neem een kijkje 

op www.guysndollsfan.co.uk en deel het! Als jullie iets graag willen zien of iets willen 

plaatsen, kunnen jullie haar een berichtje sturen of  in het gastenboek iets achter laten. 

 

 
 

 

En voor degene die nog geen lid zijn van de Grant & Forsyth Fansite, hopen we dat wij 

jullie binnenkort kunnen verwelkomen op deze site die door Elly van den Hoven is 

opgezet. 

  

Wij wensen jullie allemaal nog een heel fijne Zomertijd en veel liefs, 

  

Dolf en Loes xxx 

 

 

http://www.guysndollsfan.co.uk/

