(nieuw logo afdeling)
Geachte leden,
Berghem 2 september 2018
Onderwerp: “Herfstzon Jeu de Boules toernooi 2018”
Ook dit jaar willen we een “Herfstzon Jeu de Boules toernooi” organiseren.
Op donderdag 27 september 2018 organiseert Seniorenvereniging “De Herfstzon” een Jeu de
Boules toernooi waarvoor elk lid zich mag inschrijven.
Het is ook nu een toernooi van een dag, waarbij voor- en na de middag gespeeld wordt.
Het toernooi wordt gehouden bij de Berchplaets waar de nodige banen worden uitgezet.
De dag ziet er als volgt uit;
10.00 uur ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.
10.30 uur eerste speelronde
11.30 uur tweede speelronde
Lunchpauze: Voor een lekker lunchpakket en koffie/thee/melk wordt gezorgd
Verkoop loten
13.30 uur derde speelronde
14.30 uur vierde speelronde
16.00 uur Trekking prijzen loterij
16.15 uur Prijsuitreiking “Herfstzon Jeu de Boules toernooi 2018”
17.00 uur drie gangen diner
De kosten voor deze geheel verzorgde toernooi-dag bedragen € 20,-- per persoon
(inclusief koffie bij ontvangst, lunch en diner) en dienen bij inschrijving te worden betaald.
Inschrijven kan door invullen en inlevering van onderstaande strook op
donderdag 13 september tussen 10.00 uur en 11.00 uur In De Berchplaets.
(Na 14 september 12.00 uur kunnen geen inschrijvingen meer worden aangenomen)

Als je niet kunt of wilt Boulen, kan je toch inschrijven en aan al het andere meedoen.
Met vriendelijke groet,
Henk van Breda
penningmeester

Henk van de Camp
bestuurslid

0412-402471

0412-401092

Onderstaande Persoon/personen nemen deel aan Herfstzon Jeu de Boules toernooi 2018
georganiseerd op 27-09-2018 door Seniorenvereniging De Herfstzon.
Naam: …………………………………………………………..

Naam: …………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………..

Boult wel/niet*)
Heeft zelf Jeu de Boules-ballen ja/nee*)

Boult wel/niet*)
Heeft zelf Jeu de Boules-ballen ja/nee*)

Betaalt contant € ……………………………………………..
*) doorhalen wat niet van toepassing is
Handtekening ……………………………………………………….
Indien na inschrijving afgemeld wordt dan wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
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