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NIEUWSFLITS (2) SEPTEMBER 2021                                            

DE OUDE BOGTEN 

Klusdag op 25 september  
We hebben helaas nog maar weinig aanmeldingen voor de klusdag. Dat is jammer 
want we kunnen alle hulp gebruiken. Vandaar dat we nogmaals een dringende oproep 
doen om je aan te melden als je dat nog niet gedaan hebt. Aanmelden kan tot en 
met 22 september via secretaris@oudebogten.nl. 
 
Hoe ziet de dag eruit? 

 9:00 uur start met koffie en verdeling taken.  

 Aan de slag; om 11:00 uur een koffiepauze. 

 Verder met klussen; om 13:00 uur serveren we de lunch.  

 Weer aan de slag; rond 15:30 uur afsluiting met een hapje en drankje voor 
diegenen die meegeholpen hebben.  
 

 
Laten we met zoveel mogelijk leden de mouwen opstropen.  

Vele handen maken licht werk. En het is nog gezellig ook! 

 
Clubkas spaaractie PLUS supermarkten 
In de nieuwsbrief van augustus hebben we hier al aandacht aan besteed. De actie is 
inmiddels in volle gang en er is veel aandacht voor in lokale en landelijke media. 
Onze vereniging doet ook mee en ons spaardoel is een bijdrage aan het 
verduurzamen van de kantine. Dus: doe je boodschappen bij PLUS? Steun ons dan! 
 
Hoe kun je onze vereniging hierbij ondersteunen? 

 Je krijgt bij elke €10,- boodschappen* en geselecteerde actieproducten een 
sponsorpunt. Dit is een voucher met unieke code.  

 De voucher met unieke code kun je via een actiesite activeren. 

 Je schenkt de sponsorpunt(en) aan de club op vereniging van je keuze. 

 Sparen kan tot en met zaterdag 13 november. 
 

Wil je ons steunen maar heb je geen computer of weet je niet goed hoe 
je de sponsorpunten kunt verzilveren? Stop de vouchers dan in de brievenbus aan 
de Heuveleindseweg 15, dan zorgen wij dat ze aan onze vereniging worden 
geschonken. 
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