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We hebben genoten!

Koninginnedag is zo’n beetje de start van het nieuwe ‘seizoen’.  En het was een
goed begin.  Want wat was het mooi weer!  En wat hebben we genoten.
Hare Majesteit heeft nog via een telegram laten weten, dat ze het een prachtige
dag had gevonden.  En dat ze een beetje ruzie met Claus had gehad, toen die
hoorde dat ze voor op de fiets mocht. 
Kortom, het Statege Ojanjecomité heeft het uitstekend gedaan.  En voor
volgend jaar zijn we ook alweer voorzien van een verse ploeg.

We gaan verbeteren!

Bij een nieuwe start horen ook nieuwe plannen.  En wat hebben we een
plannen.  Van hele eenvoudige: het vullen van de kuil onder de glijbaan, tot hele
ingewikkelde:  het instellen van een 30-km-zone, en alles wat daar tussen zit:
het plaatsen van rekstokken of het plaatsen van bankjes. 
Ooit hadden we een werkgroep  ‘Woonomgeving’, die zich met dit soort
plannen bezighield.  Het eerste plan is nu om deze werkgroep weer bij elkaar
te roepen, zodat we samen kunnen werken aan het onderhouden en
verbeteren van onze woonomgeving. 
En het begin is al gemaakt: donderdag 20 mei om 20.30 uur is er bij Konradin 
(nr 1) een bijeenkomst.  Dorus (nr 46) komt ook.  Samen gaan zij de
werkgroep trekken.  Maar er zijn natuurlijk meer mensen en/of ideeën nodig. 

Dus leven er ideeën, zijn er vrijwilligers, kunnen jullie donderdag, kom dan
massaal naar Eelsmastate 1.  Donderdag 20 mei om 20.30 uur! 

We gaan weer ballen!
 

Bij een nieuw seizoen hoort natuurlijk ook weer Jeu de Boules.  We zijn al
weer bezig, als het niet stormt.  Iedere vrijdagavond om ca 20.30 uur kun je
meedoen.  En voor de starters willen we binnenkort een instructiemiddag
houden.  Op een zondag met mooi weer en deskundige begeleiding.  Maar
daarover horen jullie nog. 

We hebben nog dia’s!

Konradin heeft veel dia’s gemaakt op het laatste State-feest.  En wat doe je met
dia’s?  Die laat je zien.  Misschien wel a.s. vrijdag.  Na het jeu de boulen, op een
doek.  Het enige wat we nodig hebben is een beetje geschikt weer.  Mocht het
zover komen, dan merken jullie het wel.  Hoe??? Let op een teken.
En heb je zelf nog foto’s?  Leg die maar vast klaar.  Dan maken we er een State-
feest-foto-nabestel-avondje van.

We moeten nog betalen!

Er zijn nog wel meer plannen, maar die moeten nog worden uitgebroed.  Wat
al wel zeker is, is dat het geld kost.  Dus daarom het volgende verzoek: wilt u
onderstaand “O JA “- briefje op het keukenbord prikken of alvast bij de
bankpapieren leggen?

En we willen nog .... 

Is het nog niet genoeg, of zijn we wat vergeten, dan horen we dat graag.  Er is
altijd wel een gelegenheid om Konradin (nr 1), Roelant (nr 22) of Douwe (nr
38) hierover aan te spreken.
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OJA          De contributie!

Ik moet nog ƒ25.= overmaken voor 1999.
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