Beste inwoners en dorpsbetrokkenen van Annerveenschekanaal,
Op zaterdag 15 juni aanstaande gaan we voor alle betrokkenen van ons dorp activiteiten organiseren. Dit is
tevens de kans voor de nieuwe inwoners om kennis te maken met de huidige inwoners. Dit jaar hebben wij als
activiteit voorafgaand aan de barbecue een rondje klootschieten door het dorp. Kinderen mogen onder
begeleiding mee doen. Ook kunt u dit jaar aanschuiven bij het inmiddels vertrouwde bbq-buffet . Aansluitend
kunt u deze avond meedoen aan de BINGO met de grappigste prijzen. Deelname aan deze Bingo is gratis voor
de aanwezige barbeque’ers.
Tevens is er een springkussen aanwezig voor de kids.
Locatie voor dit evenement is bij het Multi Functioneel Centrum de Badde.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze dag de dorpsvlag uithangt.
Programma: 15.30 uur
17.15 uur
19.15 uur

Klootschieten, starten kan van 15.30 uur tot 16.00 uur
Bbq-buffet, let op!!! Dit is niet gratis*
Ludieke BINGO met leuke prijzen (gratis voor deelnemers buffet)

*De kosten voor het bbq buffet zijn € 11,- p.p. en € 5,- voor de basisschoolkinderen. Betalen bij opgave.
De allerkleinsten mogen gratis een vorkje meeprikken
Natuurlijk bent u ook welkom op iedere activiteit afzonderlijk.
Ook wanneer u niet deelneemt aan de activiteiten, bent u van harte welkom als bezoeker.
Op deze dag worden ook onze nieuwe parasols in gebruik genomen, deze zijn aangeboden door de Rabobank.

Organisatie: Feestcommissie FC 2000
Deelname aan (alle) activiteiten is geheel op eigen risico. (de ouders en/of begeleiders blijven te allen
tijde verantwoordelijk voor hun kinderen)

**************** LET OP!!! DE CAFETARIA IS DEZE DAG GESLOTEN*****************
Hierlangs afknippen en ingevuld met het te betalen bedrag inleveren op onderstaande adressen

Opgavenstrook bbq-buffet 15 juni 2019
Naam:

Telefoon

Bbq-buffet ***

€
€
€
€
€
Totaal €
Ben je vegetariër ? vermeld dit
dan op de lijst achter prijs bbq-buffet
Opgavenstrook kunt u tot uiterlijk donderdag 13 juni inleveren bij: Kapsalon 1.45 Marjon Wiegers
Greveling 145, Robert Feith Greveling 11, Otto Pauwels greveling 151 of wanneer open bij: M.F.C.
“De Badde” (gepast betalen bij opgave).

