
Beste Schuttersvrienden en -vriendinnen,Beste Schuttersvrienden en -vriendinnen,

De zon staat al weer hoog aan hemel, en de tijd is alweer verzet, dat De zon staat al weer hoog aan hemel, en de tijd is alweer verzet, dat 
betekent dat de winter toch echt achter ons ligt.betekent dat de winter toch echt achter ons ligt.

Dus is het ook weer bijna tijd voor de zwerfvuil actie. Zoals al menig jaar Dus is het ook weer bijna tijd voor de zwerfvuil actie. Zoals al menig jaar 
trekken we dan met een behoorlijk ploeg door Oud-Dijk en ruimen al het trekken we dan met een behoorlijk ploeg door Oud-Dijk en ruimen al het 
zwerfvuil op.zwerfvuil op.

We verzamelen op vrijdag We verzamelen op vrijdag 06 april06 april om  om 18.3018.30 uur bij  uur bij Party-Centrum PlokParty-Centrum Plok  
en zwermen dat uit om uit eindelijk bij en zwermen dat uit om uit eindelijk bij manege “Wenting”manege “Wenting” aan de  aan de 
Hengelderweg op Hengelderweg op de Hoge Endde Hoge End weer te verzamelen, daar waar ook al het  weer te verzamelen, daar waar ook al het 
vuil wordt verzameld.vuil wordt verzameld.

Daar is er dan nog een (verdiend) afzakkertje rond de klok van Daar is er dan nog een (verdiend) afzakkertje rond de klok van 20.30 uur20.30 uur. . 

                                                                    We hopen ook dit jaar weer met                                                                    We hopen ook dit jaar weer met
                                                                                                                                        een behoorlijke groep en in eeneen behoorlijke groep en in een
                                                                                                                                        betrekkelijk korte tijd een vollebetrekkelijk korte tijd een volle
                                                                                                                                        aanhanger te kunnen aanaanhanger te kunnen aan
                                                                                                                                        leveren.leveren.
                                                                                                                                        Voor het nodige materiaalVoor het nodige materiaal
                                                                                                                                        (hesjes, grijpers, handschoenen (hesjes, grijpers, handschoenen 
en zakken) wordt gezorgd.en zakken) wordt gezorgd.

Vraag gerust de buren om mee te doen en voor de jeugdleden vraag jullie Vraag gerust de buren om mee te doen en voor de jeugdleden vraag jullie 
vrienden en/of vriendinnen mee, iedereen is van harte welkom. vrienden en/of vriendinnen mee, iedereen is van harte welkom. 

Graag tot Graag tot vrijdag 06 aprilvrijdag 06 april om om
18.30 uur18.30 uur bij bij
Party-Centrum PlokParty-Centrum Plok..

Zegt het voort!Zegt het voort!
                                                  Zegt het voort!Zegt het voort!

Met vriendelijke Schuttersgroet,Met vriendelijke Schuttersgroet,

Schutterij St. Isidorus Oud-DijkSchutterij St. Isidorus Oud-Dijk
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