Jubileumfeest

het programma:
15.30 uur

16.00 uur

16.30 uur
15.30 uur

19.00 uur
20.00 uur

Het schiet al aardig op richting 22 juni!
Die zaterdag middag en avond heeft
het bestuur uitgekozen om met de
bewoners van de wijk te vieren dat de
wijkvereniging Noordhoek officieel 20
jaar bestaat. We hebben er alles aan
gedaan om er een gezellig feest van te
maken met voor elk wat wils. Hierbij

Kinderen uit de wijk verzamelen op het
grasveld bij de Garnaetwei met versierde
fietsen. Als iedereen aanwezig is wordt er een
ronde door de wijk gereden 'achter de
muziek' aan. Bij terugkomst volgt de
prijsuitreiking.
Ouders en deelnemers komen samen op het
grasveld. Daar staat al een grote tent, er is
een bar voor koffie, thee, fris en licht
alcoholische drankjes. Gedurende een uur kan
een bon worden ingeleverd bij IJsKees voor
een lekker ijsje mét topping!
Gedurende een uur is Magician Ever van
Asselt te gast die prachtige ballonfiguren
maakt voor de kinderen.
Aansteken van de BBQ die wordt verzorgd
door de mensen van de CuliKever. Dit is een
omgebouwde volkswagen met alles erop en
eraan om een heerlijke BBQ te verzorgen.
Start van het optreden van de band Dr. Jekyll.
Zij spelen in de tent, waarin een houten vloer
ligt 'voor een dansje' tot een uur of tien.
Einde van de BBQ, de bar blijft open voor een
gezellige na-praat avond.
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Voor deelname moet U zich wel opgeven! We willen als
organisatie graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen
rekenen. Het kan door onderstaande strook ingevuld bij
een van de bestuursleden af te geven, maar liever via de
website waar het deelname formulier ook op zal worden
geplaatst.
Na ontvangst van uw opgave wordt gekeken of u het
lidmaatschapsgeld voor 2019 al heeft betaald. Er gelden
immers verschillende prijzen voor wél en niet leden van de
vereniging. Als dat is voldaan, - of u geeft zich op als lid en
voldoet direct uw lidmaatschapsgeld -, ontvangt u op uw
adres per deelnemer:
• polsbandje voor deelnemers dat u dient te dragen
• bon voor een ijsje met topping
• 3 consumptie munten per persoon (alle drankjes zijn
verkrijgbaar voor 1 munt met uitzondering van een glas
wijn. Dat is 1 ½ munt. Meer munten zijn te koop
tijdens het feest: 10 stuks voor € 20.00)
• bon voor deelname aan de BBQ.
Het kinder BBQ pakket is een frikandel, een
hamburger en een stokje saté.
Het volwassenen BBQ pakket bestaat uit:
5 verschillende soorten vlees, kipkerriesalade met
vruchten, Afrikaanse aardappelsalade, Stokbrood
met kruidenboter en drie verschillende soorten
sauzen.
• Borden en bestek zijn aanwezig in de CuliKever.
……….. x volwassenen (leden van de vereniging) € 10,00
………… x kinderen
(leden van de vereniging € 5,00
………… x volwassenen (geen leden)
€ 12,50
………… x kinderen
(geen leden )
€ 7,50
………… x Lidmaatschap van de vereniging € 7,50 per jaar.
Naam:………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………….
Email:………………………………….Telefoon………………………………..
!21

Danny Moens

Wijkvereniging 'NOORDHOEK'
Website: www.noordhoekgoes.nl

Voorzitter
Cees Verkuil
0113-220292
06-38222971

Langemeet 103 4464 BJ GOES
voorzitter@noordhoekgoes.nl
cverkuil@planet.nl

Secretaris
Willeke van Baalen
06-11868262

secretaris@noordhoekgoes.nl
(ook doorgezonden naar de voorzitter)

Penningmeester
Danny van Solm
06-15301524

Langemeet 52 4464 BE GOES
desolmpjes@hotmail.com

Website
Glyn Duyzer
06-28095268

De Stelle 32
4464 BP GOES
glynduyser@gmail.com

Denkt U eraan de contributie à € 7,50 te betalen
Het rekeningnummer bij de RABObank is:
NL39RABO0116047437
t.n.v. Wijkvereniging Noordhoek.
Wilt u bij betaling aub. uw lidmaatschapsnummer vermelden en/ of
uw adres. Dat is fijn voor de verdere
verwerking van de gegevens.
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