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Geplande evenementen
Gezinsdag: 23 september
Halloween: 13 oktober
Sinterklaasfeest: 25 november
Kerststukjes maken: 19 december
Kerstkien: 22 december
Diegene die niet meer lid is van onze pv, die niet meer werkt voor Campina, en toch steeds
deze nieuwsbrief ontvangt, laat het aan ons weten, schrijven we je uit het ledenbestand.
Mededelingen:

Lees dit goed door!!!!!

Het inschrijfformulier is veranderd. Vanaf nu wordt de eigen bijdrage, die wordt gevraagd bij
een activiteit, rechtstreeks betaald via I-deal. We hebben deze verandering moeten maken
omdat veel leden hun eigen bijdrage pas betalen nadat hiervoor verschillende aanmaningen
zijn verstuurd. Het is jammer dat het op deze manier moet gebeuren, maar wij hadden geen
andere keus. Mensen zonder internetbankieren kunnen gewoon op de oude manier betalen.
Zij moeten wel kenbaar maken via een e-mail aan onze vereniging dat ze aan een activiteit
willen deelnemen. Dit geldt alleen voor een activiteit waar een eigen bijdrage wordt
gevraagd.
Op het nieuwe inschrijfformulier alleen die mensen invullen die ook daadwerkelijk
aan een activiteit deelnemen.
Jaarvergadering:
Bij de algemene ledenvergadering is besloten om de contributie per 1 januari 2019 te
verhogen. Dit geldt ook voor de gepensioneerde leden. U heeft bij deze nieuwsbrief een
bijlage gekregen hoe hoog het contributiebedrag gaat worden.

Privacy-wet
Bij vele activiteiten worden er foto’s gemaakt. Niemand had hier bezwaar tegen.
Met deze nieuwe wet moeten wij vragen of u tijdens een activiteit op de foto wilt
of niet. Heeft u daar bezwaar tegen, laat het dan op de dag zelf even aan ons
weten. U heeft immers recht op privacy. Deze vraag zal telkens terugkomen bij het
begin van een activiteit.

Gezinsdag 23 september
Veel regen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het was gelukkig voor de vele
personen en kinderen toch een “zonnige” dag geworden.
Walibi Halloween: 13 oktober
Hadden ons hier veel van voorgesteld. Maar door de lage inschrijvingen hebben wij
helaas deze activiteit moeten annuleren. Deze activiteit zal zeker weer op onze agenda
komen te staan. Hopelijk hebben we dan meer inschrijvingen. De aanhouder wint!.
Kaartavond
Weer een aanzet tot hopelijk veel meer kaartavonden. De eerste avond was goed bezet.
Familie van Aalst was de gastheer deze avond. Onze dank hiervoor. Het heeft in ieder
geval geresulteerd in het organiseren van een tweede avond, op het zelfde adres.
Sinterklaasfeest: 25 november
Dit blijft altijd een bijzondere dag. Alhoewel we drastisch omlaag zijn gegaan, met
kinderen die voor deze activiteit in aanmerking komen, mag dit de pret niet drukken. Op
een nieuwe locatie, en een heel gezellige ambiance, heeft Sinterklaas zijn cadeautjes
aan de kinderen uitgereikt. Volgend jaar zal hij zeker weer van de partij zijn.
Kerststukjes maken: 19 december
Ook hier zie je het deelnemers aantal omlaag gaan. Toch werden er weer mooie
kunststukken in elkaar gezet. Volgend jaar word ook deze activiteit zeker voortgezet.
Kerstkien: 22 december
Onze laatste activiteit van dit jaar. Goede opkomst. Leuke prijzen en een geweldige
sfeer. Mensen gingen allemaal met een goed gevoel naar huis. Van de pv werd er ook
nog een kerststol uitgereikt aan alle leden die hierbij aanwezig waren.
Voorjaar 2019
Jokeren en rikken
Op 21-02-2019 vind de tweede kaartavond plaats. U kunt zich nu al inschrijven via de
site. Klik hier

Hilarische (kien) avond.

Op 30 maart 2019 a.s. gaan we geheel iets anders doen. We organiseren dan een
hilarische (kien) avond, waarbij cabaret en muziek en natuurlijk je lachspieren centraal
staan. Dit alles word gepresenteerd door het bekende trio Striepke Veur. We
verwachten veel van deze avond, en raden u aan om op tijd uzelf in te schrijven voor
deze avond. Want ook hier geld VOL=VOL
Karten
In april/mei gaan we met z’n alle karten op de buitenbaan in Berghem/Oss. We willen
nu de leden die hiervoor interesse hebben, vragen. om alvast een team van 4 personen
samen te gaan stellen. Deelnemers moeten lid zijn van de vereniging, uitgezonderd hun
kinderen natuurlijk. Introducees mogen hier niet aan deelnemen. Leeftijd
minimaal 18 jaar. De race zelf gaat 2 uur duren. Wat er nog meer aan verrassingen
bijkomt, informeren wij u op een later tijdstip. Ga aan de slag, en maak je team. Een
team bestaande uit collega’s, een team bestaande uit jezelf met je kinderen. Noem
maar op. Een ding staat vast. We hebben minimaal 5 teams nodig, om deze activiteit
door te laten gaan. Ben je alleen, en heb je geen team, toch inschrijven. Iedereen die
lid is mag meedoen. Wij zorgen voor de rest. Het is nu aan jullie!! Over een maand
krijgen jullie de definitieve datum toegezonden en kan het inschrijven beginnen.
Advertentie zetten (Vraag en Aanbod)
Kijk regelmatig op deze pagina. Er kunnen telkens nieuwe advertenties opstaan. Heeft u er
een advertentie opstaan die niet meer nodig is, laat het ons dan weten. Halen wij deze eraf.
Hierbij wensen wij u alle prettige feestdagen, en een gezond actief 2019 toe.
Tot een volgende nieuwsbrief

