Iedereen heel hartelijk welkom!!
18.00 uur Soep, stokbrood en salade…
Gezellig met elkaar eten. Daar starten we mee! Het buffet bestaat
uit soep, stokbrood en salades. Wij zorgen voor brood en smeersels;
voor de soepen en salades vragen we graag hulp!
Na het eten volgt een petje-op-petje-af-quiz om te bepalen wie dit seizoen
het best heeft opgelet…

…of eet je liever pannenkoeken?

S o e p e n pa n n e n ko e k e n , qu i z e n f i l m

Slotavond winterwerkseizoen - vrijdag 12 april 2019

Ter afsluiting van het winterwerkseizoen vindt op DV vrijdag 12 april 2019
de slotavond plaats. Het programma in De Rank start met samen eten
gevolgd door een gezellige avond met film en quiz.

Voor (basisschool-)kinderen is de bovenverdieping
gereserveerd. Daar zit wat meer tempo in het programma ;-)
Het menu bestaat hier uit pannenkoeken met broodjes
knakworst en uitbuiken doe je lekker tijdens het kijken
van de film.

Aanmelden
Om de twee buffetten voor te bereiden en voldoende drinken in te slaan,
willen we graag weten hoeveel tafelgasten we kunnen verwachten. Daarom
graag aanmelden bij Jolien.
Lukt het niet om bij het eten aanwezig te zijn? Later aanschuiven voor koffie of
een drankje bij de quiz of film kan natuurlijk ook!
Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.

Project
Met het einde van het seizoen komt ook een einde
aan de spaaractie voor Gevangenenzorg Nederland.
We maken deze avond bekend hoeveel er bij elkaar gespaard is.

Ik/wij melden ons aan:
Naam

____________________________________________________________________________________

Telefoon / email

_____________________________________________________________________

Aantal volwassenen
Ik/wij nemen mee
Ik/wij nemen mee

__________

en aantal kinderen t/m 12 jaar

___________

soep (soort) voor ca.

personen

___________________

______________________________________________________________

______

salade (soort)

Aanmelden graag uiterlijk dinsdag 9 april via de inleverbox in de kerk of bij
Jolien Gouwens, Poldermolen 6 | telefoon: 642573 | email: piet.gouwens@hetnet.nl

