1978-2018

jaar!

zaterdag

6 oktober : feestavond

zondag

7 oktober : familiedag

Programma
zaterdag: feestavond thema The 70's

van 20.00 – 01.00 uur
vanaf 18 jaar
dresscode 70's

eigen bijdrage € 10,00 p.p. All inclusive
Alle hulp is weer welkom, zowel voor het opbouwen als tijdens de avond.
Kan en wil je een handje helpen, geef je dan op via het aanmeldformulier!

zondag: familiedag

van 11.00- 16.00 uur
11.00 uur een koffietafel voor jong en oud
eigen bijdrage € 5,00 p.p. incl. 2 consumptiebonnen, kinderen gratis.

13.00 uur spelletjes voor de kinderen
Ook deze dag is hulp onmisbaar!
We hebben mensen nodig om alles klaar te zetten, drankjes in te schenken,
spelletjes te begeleiden (ook voor de jeugd leuk om te doen) en om alles weer op te ruimen.

Vraag: heb je foto's en voorwerpen die met onze buurtvereniging te maken hebben
lever ze dan aan. We gaan er iets leuks mee doen.

Wedstrijd: Heel Den Ouwen Dijk bakt!
Bak een taart, een lekkere cake, heerlijke cupcakes, koekjes........
zondag staat er een tafel klaar waar we een 'gebak-tafel' van maken.
's middags gaan we proeven en wordt de winnaar bekend gemaakt!
Alle activiteiten vinden plaats in de Blokhut, Boksheide Eersel
Aanmelden vóór 11 juni via het aanmeldformulier op www.denouwendijk.nl
Lukt dit niet lever dan het aanmeldformulier in bij Connie Koster, Dijk 42 A

Geld overmaken naar NL 88 RABO 0112841287 BV 'Den Ouwen Dijk'
o.v.v. Jubileum, naam en adres

Aanmeldformulier jubileumweekend

Naam:.....................................................................
Adres:.....................................................................
zaterdag feestavond:.........................................
aantal personen:.................................
€ 10,00 p.p. All inclusive
zondag familiedag:.............................................
aantal personen:..............................................
leeftijd kinderen:..............................................
€ 5,00 p.p. incl. 2 consumptiebonnen, kinderen gratis
Hulp
zaterdagmiddag opbouwen
zaterdagavond meehelpen
zondagochtend opbouwen
zondagmiddag drankjes verzorgen
zondagmiddag spelletjes begeleiden
zondagmiddag mee opruimen

aankruisen waar je zou willen helpen. Vast bedankt!
Aanmelden vóór 11 juni op www.denouwendijk.nl
Lukt dit niet lever dan het aanmeldformulier in bij Connie Koster, Dijk 42 A.

Geld overmaken naar NL 88 RABO 0112841287 BV 'Den Ouwen Dijk'
o.v.v. Jubileum, naam en adres

