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Geplande activiteiten voor in
uw agenda.

Bingo in de Sperwer.
12, 23 en 26 mei, 6 en 23 juni
en 18 en 21 juli 2018.

Van de voorzitter,
De bezorging van de nieuwsbrief van maart is, als gevolg van
Kaarten in het Wijkcentrum
het barre winterse weer in die week, niet verlopen zoals dat
Middelharnis.
had gemoeten. Daardoor kreeg een deel van onze leden de
5 mei en 1 september 2018.
nieuwsbrief drie dagen later dan de overige leden. Dat gaf
aanvankelijk even wat problemen met de boekingen voor de Gezellige zang- en dans
dagreis van 12 april, maar omdat uiteindelijk bleek dat we om avond in ’t Prieel.
veilgheidsredenen toch niet op Schiphol terecht konden,
Vrijdag 1 juni 2018
hebben we toch nog iedereen tevreden kunnen stellen met
Jaarlijkse fietsdag. 9 juni 2018.
het alternatief voor Schiphol. Jammer genoeg verliep de ons
Barbecue in de Victoriahal
beloofde “koffietafel” op zijn
In Dirksland. 29 juni 2018.
zachts gezegd “teleurstellend”. Daarover hebben we bij De
Tweede dagreis.
Westlandse Druif en bij Busondernemening Mijnders ons
9 augustus 2018.
beklag gedaan. De dag verliep ondanks dit en het mindere
Muzikaal theater aan huis in
weer in Amsterdam toch wel naar tevredenheid van de 52
De Sperwer.
deelnemers en werd met een diner in Hotel Wings afgesloten.
20 september 2018.
Op de paasbrunch van 29 maart kunnen we tevreden
Een mosselavond in de
terugkijken. Ruim honderd leden hebben genoten van een,
Sperwer. 26 oktober 2018.
door Soof Catering, prima verzorgde paas-brunch en het
zangkoor Apollo. De belang-stelling voor de muzikale avond
van 19 april in het Haegse Huus in Stellendam viel, wat bezoekersaantal betreft, een beetje
tegen, maar aan de sfeer heeft het niet ontbroken. De bezoekers beleefden een uitermate
gezellige avond waarin indereen interactief heeft genoten van het muzikale reisje door Europa.
Zij die niet aanwezig waren hebben echt wat gemist. Maar geen nood, want op 20 september
kunt u de schade nog inhalen met een muzikale reis om de wereld.
Bingo middagen en avonden in de zaal van “de Zwaluw” aan de Sperwer” 55 te Sommelsdijk.
Nu met verhoogde prijzen in de extra ronde ! Koffie of thee bij binnenkomst is gratis en er zijn veel
leuke, en vooral nuttige, prijzen te winnen. Voor data zie hiernaast. De zaterdagavond bingo
begint om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) en de woensdagmiddagen om 13.30 uur (zaal open
13.00 uur). Voor vragen over de bingo kunt u bellen met 06-5028 5629.
Kaarten in het Wijkcentrum in Middelharnis.
De eerstvolgende keer is zaterdagmiddag 5 mei en daarna weer op 1 september. U bent
allemaal weer van harte welkom. We starten weer om 13.30 uur en het eerste kopje koffie of
thee is voor onze rekening. Voor informatie over kaarten kunt u bellen met 06-4986 9966.
Onze jaarlijkse feestavond op 1 juni in ’t Prieel in Middelharnis.
Ook dit jaar gaan we weer een gezellige feestavond houden. Dit keer kiezen we voor een
andere locatie. We gaan op vrijdagavond 1 juni feesten in ’t Prieel van recreatiecentrum de
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Staver. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en we beginnen de avond om 19.30 uur en denken die
dan rond 23.30 uur af te sluiten. Voor details zie de bijgevoegde flyer. We gaan voor gezelligheid
en een ongedwongen sfeer. En vanzelfsprekend kan er weer volop gedanst worden.
Kosten voor deze feestavond bedragen voor leden € 10,--. Dat is dan inclusief de koffie/thee bij
binnenkomst en twee consumpties met daar tussendoor een keer een rondje met hapjes. In de
pauze is er een verkoop van loten en aan het einde van de avond is dan de trekking.
Ook niet-leden zijn welkom, maar die betalen dan € 15,-- per persoon. Aanmelden bij Marrie
Breeman, 0187-484559 of 06-1305 8237 of via info@o-g-o.nl .
Kosten voor 26 mei overmaken op onze bankrekening NL15RABO 0307 4304 21.
Onze jaarlijkse fietsdag.
Zal plaatsvinden op zaterdag 9 juni. Bij heel slecht weer wordt de fietsdag afgelast en proberen
we dat later van deze zomer nog een keer te organiseren. We starten om 10.00 uur weer vanaf
de bekende locatie bij Keukencentrum Tieleman in Middelharnis en gaan dan via Dirksland
(waar dan de Dirkslandse deelnemers rond 10.15 uur kunnen aansluiten bij Leen van Prooijen
aan de Boomvliet) en via Herkingen, richting Oude Tonge. Daar worden we rond 12.00 uur
verwacht en zullen we bij hotel/restaurant “Lely” de lunch gebruiken. Na de lunch vervolgen we
onze fietstocht en willen we rond 15.00 uur eindigen bij café “De Tram” in Nieuwe Tonge waar
we dan nog een drankje aangeboden zullen krijgen. Deelname aan deze fietsdag bedraagt
voor leden € 10,-- per persoon en ook niet leden zijn van harte welkom, maar betalen dan € 15,-per persoon. Aanmelden bij Marrie Breeman, 0187-484559 of 06-1305 8237 of via info@o-g-o.nl .
Kosten voor 1 juni overmaken op onze bankrekening NL15RABO 0307 4304 21.
Op 29 juni gaan we weer barbecueën !
Op vrijdagavond 29 juni gaan we weer barbecueën. Omdat onze locatie in Dirksland niet
beschikbaar was, zoals we gewend waren, (we kunnen niet in het gebouwtje van de speeltuin),
zijn we nog even op zoek gegaan naar een andere geschikte locatie. Daar was het echter niet
mogelijk om bij slecht weer voldoende mensen binnen te huisvesten en het zou erg veel werk en
kosten met zich meegebracht hebben als we daarvoor gekozen hadden. DUS gaan we toch
weer naar de Philipshoofjesweg 57 in Dirksland. We nemen geen risico en gaan weer in de oude
Gemeentehal barbecueën. Dit keer verzorgen wij niet zelf de drank, maar kan gebruik gemaakt
worden van de barfaciliteiten van de Victoriahal waar u dan uw drankjes kan kopen. Inloop
vanaf 17.00 uur en hoe laat het gaat worden is mede afhankelijk van de sfeer. De kosten
bedragen voor leden € 17,50 en voor niet-leden € 25,--. Wat u voor uw geld mag verwachten? U
kunt weer kiezen uit: verse rundvlees hamburgers, kipsaté, speklap, Steak Acapulco, BBQ worst,
scholfilet, gambaspies, spareribs, Piri Piri spies en kippendijen. Dit alles vergezeld van 4
verschillende salade’s en de nodige sauzen en stokbrood met kruidenboter. En natuurlijk een
toetje. Koffie/thee bij binnenkomst is gratis en u ontvangt één consumptiebon. Aanmelden bij
Marrie Breeman, 0187-484559 of 06-1305 8237 of via info@o-g-o.nl .
Kosten voor 15 juni overmaken op onze bankrekening NL15RABO 0307 4304 21.
Onze jarige leden.
In deze rubriek feliciteren wij onze leden die in juli en augustus 2018 75, 80, 85, en ouder hopen te
worden. Bij leden die 80 jaar worden brengen we zelfs een bloementje en dat herhalen we dan
elke 5 jaar. Dit keer feliciteren wij: de dames E. Melaard-Verolme, A.A. Vogelaar-Jordaan en J.
Slui-Vis.
Nieuwe leden.In deze rubriek verwelkomen wij de mensen die sinds de vorige nieuwsbrief lid
geworden zijn van onze vereniging. Dit zijn nu uit: Stellendam mevrouw G.B. Peters, uit Ouddorp
mevrouw T. Vermeulen-de Bruijne en uit Sommelsdijk mevrouw M.J. van Tigchelen Wij heten hen
van harte welkom bij de O–G-O en hopen hen regelmatig op onze activiteiten te mogen
begroeten.
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