DE WIJK BOCKHORST LEEFT!
------DIT JAAR 40 JAAR! ------------------VIER HET MEE! ------------

zaterdag 5 september
Wij gaan dat vieren! Let op: het feest is een week verzet naar zaterdag 5 september.

DOEN JULLIE OOK MEE? Om 13.00 gaat het beginnen!!!!
Programma
10:00 - 13:00

Opbouwen - Meehelpen?

Middag Activiteiten
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00
15:00 - 17:00
17:00 - 17:30
(Vanaf 17:45
19:00 - 19:30

Bockhorst - Lelyloop
Spellenkar met allerhande spelletjes van PRIMA events
Circusles door circus MILOCO
Optreden van de MILOCO- en de nieuwe BOCKHORST circusartiesten
Buffet klaarmaken*)
Rollator-race voor alle leeftijden

Prijsuitreikingen
Avond Activiteiten
Vanaf 18:00
18:00 - 23:00

23:00 - 23:30

Culinaire ontdekkingsreis
Muziek:
DJ's Rikkie en Slingertje
Live muziek van Men of Mystery
Opruimen…! - Meehelpen?

*Let op: Het eten wordt een Culinaire Ontdekkingsreis. Daarin hebben de bewoners
een actieve rol. IEDEREEN BRENGT WAT LEKKERS MEE (b.v quiche, ovenschotel,
maaltijdsalade, taart). Met andere woorden, wij zullen genieten van wat de pot schaft!! Om te
zorgen dat er een goede verdeling in soort gerechten is, graag even doorgeven of je hartig of zoet
meeneemt aan Susanna Venema op svenemastrube@casema.nl of telefonisch op 06 21650383.
Er wordt voor alcoholische en niet alcoholische dranken gezorgd waarvoor een kleine bijdrage wordt
gevraagd.

De Bockhorst

Wil je meehelpen of zijn er nog vragen? Neem contact op met: Ferry Veijgen 06 14324323

VRAGENLIJST – graag inleveren voor 15 augustus
bij Susanna Venema, Luchtmansplein 23.
1. Naam _____________________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________
e-mailadres __________________________________________________________________
Telefoonnummer _____________________________________________________________
2. Hoeveel volwassenen ___________________ □ Eten mee

□ Eten niet mee

Hoeveel (klein)kinderen __________________ □ Eten mee

□ Eten niet mee

Leeftijdsgroep van de kinderen en geboortejaar

□4–7

□ 8 – 12

□ boven de 12

Naam kind + Geboortejaar ________________________________________________
Naam kind + Geboortejaar ________________________________________________
Naam kind + Geboortejaar ________________________________________________
Naam kind + Geboortejaar ________________________________________________
3. Aan welke activiteiten zouden jullie en de eventuele (klein)kinderen mee willen doen?
□ Spellenkar

□4–7

□ 8 – 12

□ boven de 12

□ Circus Miloco

□4–7

□ 8 – 12

□ boven de 12

□ Lelyloop

□4–7

□ 8 – 12

□ boven de 12

□ Rollator-race

voor alle leeftijden

4. Zou je willen helpen tijdens het feest? Meerdere antwoorden zijn mogelijk!
□ Opbouw
□ Helpen bij eten en drinken
□ Activiteiten (voorkeur) ______________________________________________
□ Opruimen na het feest
□ Anders, n.l. _________________________________________________________
5. Wellicht zouden ook oud-Bockhorsters het feest willen meemaken. Als je hiervan op de hoogte
bent, graag hun naam en e-mailadres. Dan mailen wij de flyer aan hen door.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Zou je eventueel mee willen helpen/denken bij het volgende wijkfeest? Neem contact op met
BBB op bestuur@bbbockhorst.nl

