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Geplande evenementen 

13-02-2020 Rikken en Jokeren, 17-03-2020 Algemene Ledenvergadering, 19-03-2020 Rikken en 

Jokeren, 03-05-2020 Ballonvaart, 06-06-2020 Vissen Noordzee, 12-08-2020 Seal Amsterdam, 27-

09-2020 Duinrell, 22-10-2020 Karten, 22-11-2020 Sinterklaasfeest, 15-12-2020 Kerststukjes maken. 

Tevens zijn we ook nog aan het kijken, een workshop bonbon maken, en een avond 

Halloween. Bij verschillende activiteiten zijn we nog aan het onderhandelen, prijzen en 

mogelijkheden. Dus verschillende, van deze aangekondigde  activiteiten, zijn nog onder 

voorbehoud. U krijgt hier de komende tijd, nog bericht over.  

     

                    

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 omtrent digitaal inschrijfformulier. Zie bijlage Lees dit goed 

door!!!!! 

 

Privacywet 

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. 
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Even terugkomen op laatste activiteiten: 

Sinterklaasfeest: Sinterklaasfeest was weer een groot succes. De groep kinderen 

was een stuk minder (40). 

Enige smet op deze middag was, dat de leverancier van onze cadeau, de verkeerde 

lijst had gehanteerd, die van vorig jaar, zodat sommige kinderen met verkeerde 

cadeaus kwamen te zitten. Onze excuses hiervoor. 

Kerstmarkt Dusseldorf: Veel succes met mooi weer en veel aanbod. Kerstmarkt 

deelnemers zullen nu een jaartje moeten wachtend. In 2021 zal er weer een 

kerstmarkt worden georganiseerd. 

Kerststukjes maken: Ook hier loopt het deelnemers veld terug. Jammer. Al met al 

toch mooie “werkstukken” gemaakt. Blijft op de kalender staan. 

Pruiken maken carnaval: Hadden wij ons veel van voorgesteld. Helaas viel de 

deelname heel erg tegen. Jammer. Niet geschoten, altijd misgeschoten zullen we 

maar zeggen. 

Kaarten: Langs deze weg willen wij Piet en de familie v.d. Aalst bedanken voor de 

geslaagde kaartavonden die gepasseerd zijn. Nieuwe kaartavonden staan alweer te 

wachten. Veel plezier en succes toegewenst. 

 

Vraag en aanbod: Op deze pagina kunt u ten aller tijde een advertentie plaatsen, 

of naar dingen vragen, wanneer u maar wilt. Wij willen wel vragen aan  de 

deelnemer, wanneer er iets verkocht wordt, deze aan ons door te geven, zodat wij 

deze advertentie van de site kunnen halen.  

 

Al met al, gaan we een druk jaar tegemoet. Voor ieder wat wils. Hopelijk zien we 

jullie bij een van de vele activiteiten, verschijnen. 

Tot een volgende nieuwsbrief! 

Blijf de website in de gaten houden! 

 

 

 

 


