Buurtvereniging “De Singels”
www.buurtverenigingdesingels.nl
https://www.facebook.com/Buurtverenigingsingels/
https://www.facebook.com/singelsjeugd

Beste buurtgenoten,
Bij deze willen wij u uitnodigingen voor ons 40 jaar jubileum op zaterdag 10 september.
40 jarig jubileum buurtvereniging ‘De Singels’
Onze buurtvereniging bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd voor jong en oud. Zo hebben we
een busreis door Groningen geregeld. Voor de jeugd hebben we graffiti spuiten. En we
eindigen het feest met een muzikale barbecue.
Busreis
Zaterdagochtend 10 september om 09.30 uur vertrekt de bus bij de Skûle. Voor onderweg
krijgt u een lunchpakket mee. Bij het treinmuseum in Zuidbroek gaan we koffie drinken met
gebak en gaan we het museum bezoeken. Daarna gaan we via het Hogeland en
Noordpolderzijl naar Warffum. Waar we het Hogeland museum gaan bezoeken.
We zijn ongeveer om 16.30 uur terug bij de Skûle. Een eigen bijdrage voor deze mooie reis
is €15,-p.p.. Niet leden betalen kostprijs €45,- p.p.. Opgave is verplicht.
Jeugd
Vanaf 15.00 uur kun je bij de Skûle Graffiti spuiten. Vanaf 6 jaar of ouder en lijkt het je leuk
om eens onder begeleiding met graffiti te spuiten? Dan komt dat goed uit, want we gaan
een workshop kunnen regelen. Met een bekende Drachtster die graag met een spuitbus
werkt. Wel onder voor behoud eerst opgeven daarna krijg je bericht of er genoeg
deelnemers zijn en het doorgaat. Zijn workshop begint zaterdagmiddag 10 september om
15.00 uur. Wil jezelf een bord van 60 bij 80 cm maken met graffiti. Voor leden is dit €5,-.
Voor niet leden kost dit €10,- Opgave is verplicht deelnemen.
Barbecue
Om 17.00 uur begint onze barbecue. Tijdens het lekkere eten kunt u genieten van een
muzikale noot van onze DJ Ronald. U betaalt € 10,- p.p. en niet leden betalen €20,- p.p..
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Wij hopen dat u met ons dit feest wil gaan vieren! Op de achterkant staat hoe u zich kan
opgeven. Wie weet tot dan!
Namens het bestuur Libbe van Es

Opgave voor het 40 jaar jubileum
De busreis door Groningen
-----------------------------------------------------------------Naam…………………………………………
Adres…………………………………………
Tel. …………………………………………..
Gaat mee met …… personen.
Kosten leden € 15,-- p.p.
Niet leden €45,- p.p.
Inleveren bij Libbe van Es (Bouriciuslaan 15 )
Bedrag overmaken naar NL39 RABO 0144 5399 26 t.n.v. Buurtvereniging de Singels o.v.v.
busreis.
Zolang er niet is betaald, is er geen opgave. Uiterlijk inleveren op 1 september
Nog beter is digitaal opgeven via:
libbevanes@kpnmail.nl en de vergoeding overmaken naar
NL39 RABO 0144 5399 26 o.v.v. busreis. Uiterlijk voor 1 september
Opgaveformulier voor de barbecue
--------------------------------------------------------------Naam…………………………………………
Adres…………………………………………
Tel. …………………………………………..
Doet mee aan de barbecue met …… personen.
Kosten leden € 10,-- p.p.
Niet leden € 20,- p.p.
Inleveren bij Libbe van Es (Bouriciuslaan 15 )
Bedrag overmaken naar NL39 RABO 0144 5399 26 t.n.v. Buurtvereniging de Singels o.v.v.
barbecue.
Zolang er niet is betaald, is er geen opgave.
Nog beter is digitaal opgeven bij:
libbevanes@kpnmail.nl en de vergoeding overmaken naar
NL39 RABO 0144 5399 26 o.v.v. barbecue. Uiterlijk voor 1 september
Opgaveformulier voor de Graffiti workshop
--------------------------------------------------------------Naam…………………………………………
Adres…………………………………………
Tel. …………………………………………..
Voor leden €5,- p.p.
Kosten voor de niet leden € 10,-- p.p.
Inleveren bij bij Libbe van Es (Bouriciuslaan 15 ). Na antwoord betalen.
Bedrag overmaken naar NL39 RABO 0144 5399 26 t.n.v. Buurtvereniging de Singels o.v.v.
Graffiti.
Zolang er niet is betaald, is er geen opgave.
Nog beter is digitaal opgeven bij:
libbevanes@kpnmail.nl en de vergoeding overmaken naar NL39 RABO 0144 5399 26 o.v.v.
workshop graffiti. Uiterlijk voor 1 september

