Zomerfeest 28 augustus 2016
Op zondag 28 augustus van 14:00-20:00 uur hebben wij weer ons jaarlijks Zomerfeest. Hiervoor
kunnen wij weer wat handjes gebruiken voor bijv. de op- en afbouw evenals voor de diverse
onderdelen zoals hieronder omschreven:

Voorkeur tijdstip

Maakt niet uit

Op-/afbouw

O

start opbouw 10:00 uur

Knutselhoek/divers

O

……………………..

O

Vogelhuisjes maken

O

……………………..

O

Buttonsmaken

O

……………………..

O

Bar

O

……………………..

O

BBQ

O

……………………..

O

Poffertjes bakken

O

……………………..

O

Heb je zin om een tijdje te helpen? Geef je dan op bij Henk Grijspaardt via hgrijspaardt@hotmail.com
met vermelding naam adres telefoonnummer en geef aan voor welk onderdeel en voorkeur tijdstip.
Of vul dit formulier in en lever dat voor zondag 21 augustus af op Constance Gelderblomlaan 31
Naam……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. Nummer………………………………………………………………………………………………………………….
Emailadres……………………………………………………………………………………………………………………..
Aanmelden Golfclinic:
O Ja, ik doe mee met de golfclinic met (..) personen (tijdstip is nog niet bekend)

In de week voorafgaand aan het Zomerfeest krijg je een overzicht van de onderdelen met je indeling.

Zomerfeest FNP
28 augustus 2016
Zondag 28 augustus is er weer ons jaarlijks Zomerfeest. De feestcommissie bestaat dit jaar uit: Anne
van IJsselstein, Hermien Rahman, John Meijer, Ton en Paula van Krevelen en Henk Grijspaardt en
maakt er weer een leuke dag van.
Op deze dag starten we om 14:00 uur en eindigen afhankelijk van het weer om 20:00 uur. Voor deze
dag hebben we weer twee grote tenten en een aantal partytenten. Ook de bar en de BBQ zullen niet
ontbreken . Voor de muziek hebben we DJ Nik ingehuurd van 14:00 tot 19:00 uur en verzoekjes zijn
altijd welkom. Van 15:00 tot 17:00 uur hebben wij de rondlopende goochelaar John Negenkerken
bereidt gevonden aan tafel te goochelen en hij zal wat trucjes leren aan de kinderen. Voor een
impressie kunt u via onze website onder de knop Zomerfeest een aantal filmpjes van hem bekijken.
Van 15:00 tot 18:00 uur zijn er door het succes van vorig jaar weer twee Aquaballen voor in de vijver
waar groot en klein weer van kunnen genieten. In de knutselhoek zullen verschillende knutsel
spulletjes aanwezig zijn om heerlijk te knutselen, ook dit voor groot en klein.  Wil je een
herinnering overhouden aan het Zomerfeest? Maak dan je eigen button! Vind je vogeltjes in de tuin
leuk? Kom dan een vogelhuisje bouwen op het Zomerfeest.
Naast dit alles hebben we nog: een reuze mens erger je niet spel, een reuze schaakspel,
steltloopstokken, Las Vegas Schietspel en een stokkenvanger. Voor de kleintjes is er natuurlijk ook
een springkussen. U ziet de feestcommissie maakt er weer een leuke dag van en hoopt u op deze dag
te ontmoeten.

Van 16:00 tot 17:00 uur houden we ook dit jaar een Happy Hour. U ontvangt bij het
programma een consumptiebon voor om een drankje te doen. Tijdens dit Happy Hour serveren wij
een stukje kaas en worst en nootjes aangeboden door de feestcommissie.

Indien er belangstelling voor is bestaat er de mogelijkheid van een Golfclinic gegeven
door Sven Berkhout. Uiteraard willen we wel van te voren weten wie hier aan mee wil doen. U kunt
zich hiervoor opgeven bij hgrijspaardt@hotmail.com met vermelding naam, adres en tel. nummer
voor 14 augustus aanstaande.

Uiteraard kunnen wij ook weer de nodige handjes gebruiken. Met voldoende
handjes hoeft er maar een korte tijd een inzet gegeven worden om daarna weer volop van het
Zomerfeest te genieten. Heeft u even tijd? Vul dan het formulier aan de achterzijde in! De
feestcommissie is u er dankbaar voor. Met zijn allen maken we er een leuke dag van!

