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Jubileumfeest 20 jarig bestaan
Herinnering!
VOOR WIE NOG MEE WIL DOEN

Beste buurtgenoten,
Zoals jullie allen weten vieren we dit jaar het 20 jarig jubileum van onze buurtvereniging. Dit doen we na
onze jaarlijkse fietstocht op zaterdag 17 juni 2017 bij Café restaurant de Truckstop.
We hebben voor dit bijzondere jubileum een gezellig samenzijn georganiseerd met een warm en koud buffet
inclusief drankjes tussen 17.00-20.00 uur.
We vragen hiervoor een eigen bijdrage van 5 euro per persoon, voor kinderen tot 10 jaar is het gratis. Daarna is ieder welkom te blijven waarbij drankjes voor eigen kosten zijn.
Wil je je nog opgeven voor deze feestelijke bijeenkomst,
vragen we jullie je uiterlijk 30 mei op te geven.
Opgeven doe je door deze antwoordstrook mét de bijdrage in een envelop af te geven bij: Hennie du Porto.
(Jozef Israëlstraat 13)
Deze keer kun je je niet opgeven via de website!
PS: natuurlijk is dit jubileumfeest voor al onze leden. Niet-fietsers worden uitgenodigd aan te sluiten vanaf
17.00 uur.
Heeft u geen vervoer, meldt dit dan op onderstaand formulier.
vriendelijke groet, Bestuur “Het Schildersnest”

Naam: …………………………………………………………………..

Aantal volwassenen: …………………

Kinderen tot 10 jaar: …………………

MOOIE WANDELTOCHT
Met wat vertraging vertrokken we met 9 personen vanaf de J.Marisstraat, waarheen was geheim.
Maar het was de huiskamer in Well, voor de meeste van ons was deze locatie onbekend.
Dus dat was de eerste nieuwe ontdekking.
Zo kregen we van Tiny en Koos uitleg wat er te zien was, na
het volgen van de rode paaltjes (maar welke?) kwamen we
bij het rustpunt op de putjesberg, Tiny vertelde waar deze
naam van komt.
Voor de inwendige mens was ook gezorgd paaseitjes en
natuurlijk een neutje, waarna we de weg vervolgde kwamen
we weer bij de huiskamer terug, voor de koffie of thee met
een lekker stuk appeltaart.
Hierna keerde ieder weer huiswaarts.
Tiny en Koos bedankt namens de wandelaars, Piet Pouwels

Uitnodiging Fietstocht 2017
Hallo Buurtleden,
Op zaterdag 17 juni staat onze jaarlijkse fietstocht gepland.
De organisatoren zijn druk bezig met de voorbereidingen van de tocht.
De vertrekplaats is dit jaar bij Femke, Jacob Marisstraat 15.
De start is om 13.00 uur.
(Mocht er iets veranderen, dan krijgt U bericht.)
Er is een mooie tocht uitgezet en er kan gezellig gefietst worden.
Heerlijk genieten van de omgeving. Na de fietstocht begint om 17.00 uur ons jubileumfeest.
We willen jullie vragen je op te geven voor de fietstocht, zodat we enig idee hebben
hoeveel we ongeveer in moeten kopen.
Lever onderstaande bon vòòr 10 juni in bij: Hennie du Porto, Jozef Israelstr. 13

We hopen op een grote opkomst op 17 juni.

Familie ..................................................................... geeft zich op voor

O

fietstocht ............. volwassenen en ............... kinderen

