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17 juni a.s. buurtfeest! 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Op zaterdag 17 juni a.s. is er vanaf 15.00 uur weer een mogelijkheid om onder het 
genot van een hapje en drankje met je buurtgenoten bij te kletsen of kennis te 
maken. Graag nodigen wij jullie hierbij uit om te komen naar het pleintje aan de Pr. 
Hendriklaan/Kruislaan. 
 
Wij hebben het volgende programma samengesteld: 
 
15.00 uur  opening door voorzitter Marcel Flipse 
15.15 uur springkussen  voor kinderen van  1- 8 jaar 
15.15 uur  start tafeltennis-, voetbal- en  badmintoncompetitie 
  voor kinderen van 8 – 16 jaar 
15.30 uur start wijnproeverij groep 1 volwassenen 
16.30 uur start wijnproeverij groep 2 volwassenen 
17.30 uur  opening buffet met open podium 
20.00 uur einde buffet  
(Het programma kan nog enigszins aangepast worden, afhankelijk van aantal 
aanmeldingen etc.) 
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Buffet 
Het lijkt ons leuk als iedereen een gerecht uit een ander land maakt en dit 
meeneemt voor ons buffet. Het kan een voor-, hoofd- of nagerecht zijn. Het zou  
leuk zijn als u uw gerecht voorziet van uw naam en de naam van het gerecht. Voor de 
kinderen zal er ook patat zijn en daarnaast zorgen wij voor stokbrood en  drankjes. 
 
Kosten 
De kosten voor het buurtfeest bedragen 2 euro per persoon voor leden en 4 euro 
per persoon voor niet-leden, ongeacht of u meedoet aan de wijnproeverij of 
kindersport. Kinderen tot 3 jaar zijn gratis. Voor de consumpties kunt u  op de dag 
zelf bonnen kopen voor 0,50 eurocent per stuk. 
 
Open podium 
Tijdens het eten is er een mogelijkheid om op te treden. Dus bespeelt u een 
muziekinstrument of kunt u goed voordragen, dan staat er een  
‘podium’ voor u klaar. 
 
Aanmelden buurtfeest 
Om te kunnen inschatten hoeveel volwassenen/kinderen er meedoen, verzoeken wij u 
vriendelijk om onderstaande bon in te vullen en samen met het entreegeld  in een 
enveloppe uiterlijk 1 mei a.s. in te leveren  bij Frans Muskens, Pr. Hendriklaan 
95 of bij Irma Groeneveld, Spoorlaan 10. 
 
Na aanmelding ontvangt u van ons een definitief programma met daarop de tijd dat u 
verwacht wordt bij de wijnproeverij etc. 
 
Hopelijk tot ziens op 17 juni a.s. 
 
Monique Bolink (Pr. Hendriklaan 63) 
Mura Franssens (Pr. Hendriklaan 76) 
Irma Groeneveld (Spoorlaan 10) 
Frans Muskens (Pr. Hendriklaan 95) 
Hennie Lelieveld (Kruislaan 3) 
Indra van Deemter (Koppellaan 6) info feest : tel. 2252467 
Marcel Flipse (Spoorlaan 24) info lidmaatschap: tel. 2285194 
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Ja, wij komen naar het buurtfeest op 17 juni a.s. 
 
Naam……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres………………………………………telefoonnr………………………………………. 
 

O neemt gerecht mee voor buffet om  17.30 uur 
 

O doet mee aan wijnproeverij met …… personen   
 
O komt wel, maar doet niet mee aan wijnproeverij  
 
O wil op de dag zelf helpen bij springkussen etc. 
 
O doet mee aan kindersport met …… kinderen, s.v.p. namen  + 
 leeftijd invullen i.v.m indeling sportactiviteit 
 

 ………………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Wij sluiten hier ….. euro bij (2 euro per persoon voor leden, 4 euro per persoon voor 
niet-leden, kinderen tot 3 jaar gratis) 
 
Dit formulier uiterlijk 1 mei aanstaande inleveren bij Frans 
Muskens, Pr. Hendriklaan 95 of bij Irma Groeneveld, Spoorlaan 
10. 
 
 
 
 


