www.oudeschip.nl
Inmiddels is de nieuwe dorpswebsite van Oudeschip online. Op deze website
vind u het laatste nieuws, ontwikkelingen en meer informatie voor en door
inwoners van Oudeschip en omstreken.

zaterdag 28 september
Activiteitenteam
Heb je een leuk idee voor een activiteit of wil je meehelpen met het
organiseren en/of uitvoeren van een activiteit? Wij horen het graag van jou!
Je kunt contact met ons opnemen via activiteiten@oudeschip.nl

BURENDAG

OUDESCHIP

Bardienst dorpshuis
Lijkt het je leuk om af en toe op de zaterdagmiddag –avond een bardienst te
draaien of de mensen te voorzien van een patatje of snack? Dan zijn we op
zoek naar jou! Voor meer informatie of aanmelden mail naar:
info@oudeschip.nl

Organiseren van klaverjasavonden
1 keer per maand is er op de vrijdagavond klaverjassen in het dorpshuis. Deze
avonden worden altijd druk bezocht. Ook voor deze activiteit zijn wij op zoek
naar iemand die de organisatie en bardienst voor zijn / haar rekening wil nemen. Voor meer informatie of aanmelden mail naar : info@oudeschip.nl

Oud Hollandse Spelletjes
- voor jong en oud -

gratis toegang + kopje koffie en hapjes
Locatie: dorpshuis Diggelschip
Molenweg 18 Oudeschip
Tijd:
vanaf 13.30 uur

Dorpshuis Diggelschip

Burendag

Elke zaterdag is het dorpshuis geopend vanaf 17.30 uur tot ?
Gezellig samen buurten onder het genot van een drankje en een hapje.
Vanaf 17.30 tot 19.30 uur is de keuken geopend.
Ook is er de mogelijkheid om te darten en te biljarten.

Op zaterdag 28 september is het dan zover. De burendag van 2019 waar
ontmoeten, verbinden en gezelligheid voorop staat.
Mede dankzij een financiële bijdrage van het Oranjefonds hebben we de
mogelijkheid om een gezellige dag te organiseren voor jong en oud!

Wilt u een feestje geven maar heeft u niet de ruimte?
Het is mogelijk om uw eigen feestje, partijtje, of vergadering in het dorpshuis
te houden. Neem voor meer informatie contact op met Dorpsbelangen
Oudeschip M: info@oudeschip.nl

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de Oud Hollandse
spelletjes. Diverse spelletjes staan voor je klaar!

Activiteitenteam Oudeschip

Kom jij ook?

Na een gezellige en succesvolle paasspeurtocht en noten schieten hebben we
besloten om het activiteitenteam weer nieuw leven in te blazen. Mede doordat tijdens de visieavonden naar voren is gekomen dat er behoefte is aan
activiteiten in het dorp. Heb je een leuk idee voor een activiteit? Wij horen
het graag! Je kunt contact met ons opnemen via activiteiten@oudeschip.nl

Neem gezellig je buren of vrienden mee!

Wie zitten er in het activiteitenteam?
Susan Penterman, Gerrie Bultema en Annet Topelen.

Dorpsbelangen Oudeschip
Wilt u lid worden van de vereniging Dorpsbelangen Oudeschip?
Dan kunt u zich aanmelden via info@oudeschip.nl

- Spijkerslaan
- Bibber spiraal
- Vier op een rij
- Kruisboogschieten
- Hoefijzer gooien
- tafelhockey

- Slingerplank
- haakse sjoelbak
- hoedje wip
- trekbiljart
- Kat en muisspel
- Ringgooien

Toegang is gratis.
Tijdens deze dag is de keuken vanaf 13.30 uur geopend voor de lekkere trek.
Ook zijn er deze middag heerlijke broodjes gezond en gehaktballen uit jus
verkrijgbaar.

