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Van de voorzitter,

Geplande activiteiten voor in uw
agenda.

Bingo in de Sperwer.
18 en 21 juli 2018, 11,15 en
25 augustus en 8, 12 en 22
september.

Dagreis naar Hilversum en
Ook dit jaar
Utrecht. 9 augustus 2018.
hebben we weer
meegedaan aan
Muzikaal theater aan huis in
de Rabobank
de Sperwer.
Clubkas
20 september 2018.
Campagne. We
Een mosselavond in de
mochten een
Sperwer. 26 oktober 2018.
cheque van
Voorlichtingsmiddag over
€ 308,26 in
dementie. 29 november 2018
ontvangst nemen.
Gezellige ouderenmiddag
Ik wil ik alle leden
met “Die Mooie Molen”
die op onze vereniging hebben gestemd hartelijk bedanken. Ook
14 december 2018.
de penningmeester is er blij mee. Zelf ben ik er niet bij geweest,
maar van de deelnemers aan de midweekreis naar Soest heb ik
begrepen, dat alle 55 deelnemers het naar hun zin hebben gehad. Alleen bleek het geboden
avondprogramma tegen te vallen. Dit hebben wij natuurlijk aan het reisbureau kenbaar
gemaakt. Op 4 mei was ons bestuur aanwezig bij de doden-herdenking in Middelharnis en
hebben wij met een passend bloemstuk stil gestaan bij hen die vielen voor onze vrijheid. Op 1
juni hebben we een zeer geslaagde feest- en dansavond mogen beleven. Dit keer in ’t Prieel
waar goed gebruik werd gemaakt van de ruime dansvloer. Op 9 juni zijn we met 44 leden
wezen fietsen. Nog nooit was er zoveel belangstelling voor een fietsdag. Het weer zat mee, de
lunch was prima en bij De Tram werd uitgerust en nagepraat over deze zeer geslaagde dag.
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 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 Tweede dagreis exclusief voor leden van de O-G-O.
Onze tweede dagreis staat gepland op 9 augustus 2018 en gaat naar Hilversum en Utrecht.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het parkeerterrein van Tieleman Keukens aan de Korendreef 15
in Middelharnis. We rijden dan in één ruk door naar het Museum van Beeld en Geluid in
Hilversum, waar we worden ontvangen met koffie/thee en een TV-gebakje. Om 10.30 uur start
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dan onze “Beeld en Geluid Experience”. We vertrekken om 12.00 uur richting Spoorweg-museum
in Utrecht. Daar komen we rond 12.45 uur aan en kunt u op eigen gelegenheid lunchen. Of u
uw eigen lunchpakket van huis meeneemt of gebruik maakt van de daar aanwezige horeca is
dus aan u. Om 16.30 uur gaan we op weg naar het ons bekende restaurant in Montfoort waar
we dan tot 19.00 uur gaan genieten van een drie-gangen diner. Rond 20.30 zijn we dan weer in
Middelharnis terug. De kosten van deze dag bedragen voor leden € 67,50 per persoon.
Aanmelden bij Marrie Breeman, 0187-484559 of 06-1305 8237, of via de mail info@o-g-o.nl
Kosten voor 25 juli overmaken op onze bankrekening NL15RABO 0307 4304 21.
Muzikaal theater aan huis.
Dondermiddag 20 september presenteren we in de zaal van
“de Zwaluw” aan de Sperwer” 55 te Sommelsdijk het
“Muzikaal theater aan huis”. Deze mensen gaven ook al in
april een voorstelling in ’t Haegse Huus in Stellendam onder de
naam “Een muzikaal rondje Europa” Dit keer gaan we verder
dan Europa en maken we een “Muzikale Wereldreis” Aan
boord van ons denkbeeldige cruiseschip bevaren we de
wereldzeeën en regelmatig wordt er afgemeerd in de havens
van diverse landen. Met een keur aan Nederlandse liedjes
wordt deze wereldreis ‘een zonnige vakantie in eigen huis’
Kaptein Marijke is uw gids, terwijl Joop met zijn vele typetjes en
verkledingen de diverse landen uitbeeld.
“Pak uw koffers
en vaar met ons mee” De zaal gaat open om 13.30 uur en we beginnen om 14.00. We denken
de middag 16.00 uur weer af te kunnen sluiten. Deelname aan deze middag bedraagt voor
leden € 10,-- per persoon en ook niet leden zijn van harte welkom, maar betalen dan € 15,-- per
persoon. Dat is dan inclusief de koffie/thee bij binnenkomst.
Aanmelden via de mail info@o-g-0.nl of bij Marrie Breeman, 0187-484559 of 06-1305 8237,
Kosten voor 1 september overmaken op onze bankrekening NL15RABO 0307 4304 21.
Onze jarige leden.
In deze rubriek feliciteren wij onze leden die in september of oktober 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 J. Hoogendoorn-Bonnema, C.
Troost, L.W. Dorst-van Kaathoven, L.A.C. Krijgsman en de heren W. Stolk, A.M. van der Kroon, J.W.
van den Beld, L.L.J. Hilgers en T. Hollaar.
Nieuwe leden.In deze rubriek verwelkomen wij de mensen die sinds de vorige nieuwsbrief lid
geworden zijn van onze vereniging. Dit zijn nu uit: Sommelsdijk de dames M. Mackloet en A.M.C.
de Koning-Berger, Middelharnis mevrouw W.L. Alberts, Melissant mevrouw W. van ZwienenBoelhouwer, Ouddorp mevrouw A.L. Meijer-Troost en uit Hellevoetsuis mevrouw K. Krijger. Wij
heten hen van harte welkom bij de O–G-O en hopen hen regelmatig op onze activiteiten te
mogen begroeten.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uw Privacy).
U heeft vast wel al het een en ander gehoord over de nieuwe privacy regels. Daar zijn wij ook
aan gehouden. Onze Privacyverklaring staat op onze website en uw gegevens uit ons
ledenbestand zullen alleen op basis van vertrouwelijkheid worden gebruikt voor onze eigen
verenigingsactiviteiten, zoals het verzenden van onze nieuwsbrieven en onze “verjaardag
service”. Deze gegevens kunnen door u te allen tijde worden opgevraagd, gewijzigd of
verwijderd.
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