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Kort Nieuws OZC’57 
Beste leden, 

Een kort nieuws bulletin om contact te houden en iedereen op de hoogte te brengen van de 
laatste nieuwtjes en berichten: 
 
 

Sporti-ommetje ! 
Door “Natuurlijk Gezond Oisterwijk” is een initiatief gestart ism alle sportclubs en verenigin-
gen uit de gemeente Haaren/Heukelom/Moergestel/Oisterwijk om een speurtocht/beweeg-
route uit te zetten. Binnenkort vind je op de website van “Natuurlijk Gezond Oisterwijk” meer 
informatie: https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/ 
Middels een stempelkaart waarop de logo’s van de deelnemers staan afgebeeld ga je op 
zoek in het dorp achter welke raam je een logo vindt. Zodra je een logo gevonden hebt staat 
daar een activiteit bij afgebeeld welke je uit kan voeren.  
Is de activiteit gedaan? Streep deze af op je stempelkaart en ga op zoek naar de volgende. 
 
Om OZC’57 maximaal te vertegenwoordigen roepen we alle leden op deel te nemen! 
Hoe? Met de onderstaande koppelingen kun je de bestanden downloaden: 
Voorbeeld (mag je ook gebruiken):  

https://www.ozc57.nl/wp-content/uploads/2021/02/0-OZC57-Sporti-ommetje-Format-Logo.pdf 

Format voor eigen ontwerp met tekst of afbeelding (wordt in je folder downloads geplaatst, 
te openen met MS Word): 

https://www.ozc57.nl/wp-content/uploads/2021/02/Sporti-ommetje-Format-Logo.docx 

Druk deze af (A4) en plak dit achter de raam. Dat dezelfde activiteiten vaker voorkomen is 
geen probleem. 
Doe je mee? Graag een berichtje sturen naar pr-actie-ozc@ziggo.nl met vermelding in welke 
gemeente je woont zodat we weten welke locaties mee doen. 
Nu maar afwachten wie jouw activiteit vindt…! 
 
Leuke wetenswaardigheid: De naam “Sporti-ommetje” is bedacht door onze voorzitter! 
 
Lockdown: 
Helaas is er nog geen positief nieuws omtrent heropening van het zwembad, 2 maart is nu 
de streefdatum. Het laatste nieuws vind je op de website van de KNZB: 
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000051170/bericht_na_persconferentie_2_febru
ari/ 
 
Contributie 2021: 
De gevolgen van de tijdelijke onderbreking van onze zwemactiviteiten treft ook de inning van 
de halfjaarlijkse contributie 2021.  
Zodra bekend is wanneer we weer mogen gaan zwemmen volgt hierover berichtgeving 
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Blijf vooral gezond en in beweging!  

 
 
Het bestuur van OZC'57 
Team OZC 
https://www.ozc57.nl/ 
https://www.facebook.com/ozc57 
https://instagram.com/zwemvereniging_ozc57 


