Belangenvereniging

"Daalhuizen-Velp"

UITNODIGING
Geachte heer/mevrouw,
Dit jaar bestaat de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp 15 jaar! Dit kunnen we natuurlijk
niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij als jubileumcommissie een gezellig
feestje in het ons welbekende park Daalhuizen op ZATERDAG 1 JUNI 2013
van 16.00 uur tot ± 20.00 uur, voor jong en oud!
Deze namiddag staat in het teken van saamhorigheid van de buurt, gezellig praten en elkaar
en de wijk beter leren kennen. Hier hoort ook een lekker hapje bij, daarom organiseren wij
een barbecue. Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage. Voor kinderen van 3 t/m 12 € 3,50
per kind, voor 13 jaar en ouder € 5,00 per persoon. Tevens ontvangt u na inlevering van uw
aanmelding een 2-tal consumptiebonnen per persoon (vanaf 13 jaar). Hierna vragen we
€ 1,00 per drankje. Voor de kinderen is er gratis limonade.
Verder zorgt "THE OSC" voor sfeervolle muziek. Er is een wijnproeverij en u kunt
kennismaken met de historie van de wijk of met werk van kunstenaars uit onze wijk.
Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen zich bijvoorbeeld uitleven op een springkussen
of gewoon lekker rustig knutselen of een balletje trappen.
Kortom wij hebben er alle vertrouwen in dat dit een gezellige middag zal worden.
Graag tot ziens op zaterdag 1 juni!
Namens de jubileumcommissie,
Jo van Milligen, Jaap Dijkstra, Ton van Helvoort,
Pieter en Simone Heersink en Karin van Roekel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTWOORDSTROOK:
I.v.m. de organisatie ontvangen wij graag voor 13 mei a.s. uw aanmelding
d.m.v. onderstaande antwoordstrook SAMEN met de eigen bijdrage in een envelop!
Ja, wij komen met:
______
volwassenen €5,00 per persoon vanaf 13 jaar
______
kinderen
€ 3,50 per kind vanaf 3 jaar
Vegetarisch ja / nee Dieet wensen: ________________________________
Naam:

________________ Adres: _______________________________________

U ontvangt na uw aanmelding een bewijs van betaling samen met de consumptiebonnen.
Vergeet deze a.u.b. niet mee te nemen op zaterdag 1 juni!
Graag voor 13 mei a.s. deponeren in de brievenbus of afgeven bij:
1. Jo van Milligen, Daalhuizerweg 23
2. Jaap Dijkstra, Nordlaan 28

