Oostdorp & Omgeving
Nieuwsbrief

Agenda januari
Bingo
do. 10 jan. en 7 febr.
Aanvang 20.00 uur

Gelukkig en Gezond

Klaverjassen
di. 8, 15, 22, 29 jan .
en 5 febr.
Aanvang 20.00 uur

2019

Linedance
wo. 9, 16, 23, 30 jan.
en 6 febr.
Aanvang 19.30 uur

Darten
vr. 4, 18 jan en 1 febr.
Aanvang 20.00 uur

Scrapbook
. do. 24 en 31 jan. en 14 febr.
Aanvang 19.00 uur
za. 5 jan. en 2 febr.
Aanvang 10.00 uur

Ouderenbingo
vr. 18 jan. en 15 febr.
Aanvang 14.00 uur

Sjoelen
do. 17 jan. en 21 febr.
Aanvang 20.00 uur ( vol)

Salsamatinee
zo 27 jan. en 24 febr.
Aanvang 17.00 uur
Entree € 5.00

Beste leden,
Alweer is er een jaar voorbij en ik hoop dat u fijne feestdagen met al uw dierbaren heeft
mogen en kunnen vieren. Wij staan weer aan het begin van een nieuw jaar als vereniging met
u als lid in de hoofdrol. Daarom vind ik het fijn om als uw voorzitter u in alle opzichten een
fantastisch maar dan ook vooral een gezond 2019 te wensen en dat we samen met u fijne
momenten mogen gaan beleven.

Kerstloterij
Er staan nog een paar prijzen van de loterij, die nog niet afgehaald zijn. De nummers zijn:
24, 746, 1110, 1138, 2276, 1318 en 1361.

Contributie
Het nieuwe jaar is begonnen. Dus weer tijd voor de contributie. De volgende maand komen
de acceptgirokaarten voor de betaling hiervan. U kunt ook het minimum bedrag, iets meer
mag natuurlijk ook, overmaken op NL17 INGB 0003 9502 33.

Onze Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief komt nog maar 1 keer twee maanden in uw brievenbus. Vanwege de
toenemende prijs van de inkt, onderdelen van de printer enz. Hebben wij besloten om de
Nieuwsbrief per 1 maart minder vaak te laten uitkomen. Via het internet worden wijzigingen
in het programma doorgegeven. Is uw emailadres nog niet bij ons bekend maak het dan
kenbaar aan ons op info@oostdorpenomgeving.nl
Buurtvereniging Oostdorp &
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Oostdorp Omgeving

Even voorstellen,
Ik ben Agaath Krosse en al heel wat jaartjes betrokken bij de
buurtvereniging. In 1990 vroeg onze toenmalige voorzitter
Joke Wisse, of ik in het bestuur wilde komen. Dat heb ik toen
gedaan, Joke heeft mij veel geleerd en de liefde voor de
vereniging overgebracht. Na vele jaren te hebben
meegedraaid met allerlei activiteiten, ben ik 12 jaar voorzitter
geweest. Ik heb dit al die jaren met veel plezier gedaan.
Nu doe ik ook met plezier hand en span diensten voor de vereniging, o.a. de inkoop voor de
Bingo. We hebben een leuke groep vrijwilligers, die zich inzetten voor de vereniging, zonder
hen kan een vereniging niet draaien.
Ik hoop nog vele jaren zo door te kunnen gaan.

