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Bingo
do. 4 okt. en 1 nov.
Aanvang 20.00 uur

Klaverjassen
di. 2, 9, 16, 30 okt. en 6 nov.
Aanvang 20.00 uur

Linedance
wo. 3, 10, 17,31 okt.
en 7 nov.
Aanvang 19.30 uur

Darten
vr. 5, 19 okt.. en 2 nov..
Aanvang 20.00 uur

Scrapbook
do. 11 okt. en 8 nov..
Aanvang 19.00 uur

Ouderenbingo
vr. 19 okt. en 16 nov.
Aanvang 14.00 uur

Sjoelen
do. 18 okt. en 15 nov.
Aanvang 20.00 uur ( vol)

Salsamatinee
zo 28 okt.
Aanvang 17.00 uur
Entree € 5.00

Oostdorp Frightnight

Politiek café
Bestaat er belangstelling voor een politiek café? Wat speelt er binnen onze grenzen. Wat
kunnen wij van het nieuwe bestuur van Wassenaar verwachten? Wat kunnen onze lokale
partijen voor onze wijk doen? Wie hebben hier belangstelling voor? Geef je op via
info@oostdorpenomgeving.nl of 0622486313.

Oostdorp FrightNight
Op vrijdag 26 oktober organiseren we weer onze
jaarlijkse Oostdorp FrightNight, hét Halloween
evenement van Wassenaar.
Ook dit jaar zullen er in week 43 (22 tm 26 oktober) géén
andere activiteiten worden georganiseerd in verband met
de voorbereidingen voor Halloween. Er is dus geen
klaverjassen, geen linedance, en geen scrappen. Vanaf
dinsdag 2 oktober start de verkoop van polsbandjes. Deze
polsbandjes zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Feest ByMiez, Oostdorperweg 18. De
polsbandjes kosten 1 euro per stuk.
Oostdorp FrightNight start voor de jongste deelnemers om 19 uur. De
oudere deelnemers mogen om 19:45 naar binnen. Kijk ook eens op
onze Facebook pagina: Ofn Frightnight

De Kerstmarkt
Heeft een “nieuw jasje “ nodig. Wie heeft een idee om onze Kerstmarkt
aantrekkelijker te maken?
Het eerste advies dat wij kregen was, om hem in november te
organiseren. Wie hebben er ideeën om onze Kerstmarkt zo te veranderen
dat er meer mensen op bezoek komen? Ideeën graag naar:
info@oostdorpenomgeving.nl .

Vr. 26 okt.

De kerstreis
Buurtvereniging Oostdorp &
Omgeving

Op 12 december organiseren we weer onze jaarlijkse Kerstreis. Wij gaan dit jaar weer eens
naar Dortmund.
In de nieuwsbrief van november volgt meer informatie.
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Ik ben Thea Scholtes en vrijwilligster bij O & O. U komt mij onder
meer tegen bij de Wasbo, WOB en het klaverjassen. Ik heb het erg
naar mijn zin. Ik geef de pen door aan Riet.

