Oostdorp & Omgeving
Agenda september

Nieuwsbrief september 2018

Bingo

Openingswoord van onze voorzitter

do. 6 sept. en 4 okt.
Aanvang 20.00 uur

Klaverjassen
di. 4,11, 18, 25 sept.
en 2 okt.
Aanvang 20.00 uur

Linedance
wo. 5, 12, 19, 6 sept
en 3 okt.
Aanvang 19.30 uur

Darten
vr. 7, 21 sept. en 5 okt.
Aanvang 20.00 uur

Scrapbook
do. 13 en 27 sept.
Aanvang 19.00 uur

Ouderenbingo
vr. 28 sept. en 19 okt.
Aanvang 14.00 uur

Ik hoop dat jullie een goede zomer hebben
gehad. Aan het weer heeft het niet gelegen.
Enkele dames onder ons hebben niet stil gezeten
en hebben ons gebouw weer lekker “opgefrist”
en schoongemaakt voor het nieuwe
verenigingsjaar. Dit gebeurt iedere zomer en het bestuur is dan ook heel
dankbaar voor hun inzet. Ook enkele mannen onder ons zijn druk bezig
met technische zaken en schilderwerkzaamheden. Kortom; we zijn er
klaar voor om in september weer te beginnen maar . . . . . . . . . . .
hebben jullie er ook zin in?
Vanaf maandag 3 september zullen wij onze activiteiten weer opstarten.
Voor het komende kwartaal staan er ook de inmiddels bekende
activiteiten op stapel. Halloween en O&O staan inmiddels ook landelijk
op de kaart en wordt ook dit jaar spectaculair. Het bestuur heeft dan
ook moeten besluiten om in de week voor Halloween alle activiteiten af
te moeten blazen om de vrijwilligers meer tijd te geven om dit goed
voor te bereiden. Dit houdt in dat in de week van 22 t/m 28 oktober het
gebouw gesloten zal zijn. Wij hopen op jullie begrip. Rest mij alleen nog
jullie veel plezier te wensen bij ons en ik hoop eenieder weer snel te zien
de komende weken.
Peter

Sjoelen
do. 20 sept. en 18 okt.
Aanvang 20.00 uur ( vol)

Salsamatinee
zo .30 sept.
Aanvang 17.00 uur
Entree € 5.00

AVG
Ten behoeve van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming,
moeten wij, als vereniging, uw toestemming hebben om uw gegevens te
mogen gebruiken. Zoals uw adres of emailadres om de nieuwsbrief naar
toe te sturen. Daarom komen er bij de activiteiten, lijsten te liggen,
waarop u kunt aangeven dat u het goed vindt dat wij
gebruik maken van u gegevens.
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Op 12 december willen wij onze jaarlijkse kerstreis organiseren. Heeft u
een goed idee waar deze naar toe kan gaan? Reacties tot 15 september
op info@oostdorpenomgeving.nl .

Even voorstellen
Hallo ik ben Olga Boem en loop al heel veel jaren mee bij O
& O als vrijwilligster. De meeste kennen mij van de Bingo,
waar ik de plankjes verkoop. Bij het klaverjassen, het darten
en de salsa matinee, op de laatste zondagmiddag van de
maand, sta ik regelmatig achter de bar. Ik help ook mee bij
Scrapbook en bij het kaarten maken. Ik ben getrouwd met
Carlo en heb twee zonen, Robert en Michelle, en 2
kleinkinderen. Ik geef de pen door aan Thea Scholtes.

