50-jarig Jubileum

FEESTFLITS
Nieuw voor de komende weken: de FeestFlits!
De komende weken gaan wij, de Jubileumcommissie, jullie steeds meer vertellen over de
twee feestweekenden waarin we ons prachtige 50-jarig jubileum met zijn allen echt gaan
vieren. Alvast veel dank aan de Ledenadministratie voor het versturen!

In deze editie:
❖
❖
❖
❖
❖

Oproep uitnodigen oud-leden voor bestuursweekend
Programma’s voor de twee weekenden
Fotomuur in de Voorhal
Oproep vrijwilligers opbouwen en afbreken feesttent
Inzenden top tien voor de Peelrand Top 50

Oproep: oud-leden gezocht!
Weet en ken jij nog oud-leden die we hoe dan ook niet mogen vergeten voor de zaterdag
van het bestuursweekend op 27 augustus? Laat het ons zo snel mogelijk weten via
50jaar@peelrand.org en vermeld daarbij hun naam en e-mailadres en dan zorgen wij
ervoor dat zij nog een uitnodiging krijgen!

Decenniumweekend 12-14 augustus: het programma!
We zijn blij jullie eindelijk te kunnen vertellen wat er op de planning staat voor het
decenniumweekend. Let wel: alle tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud en zullen
vlak voorafgaand aan de weekenden definitief worden gecommuniceerd.
Informatie over inschrijven voor activiteiten, locatie enzovoort volgt t.z.t. nog.
Vrijdag 12 augustus
17.00-19.00
19.30
20.30

Frietmaaltijd
Koffie met iets lekkers
Jubileum Pubquiz!

Zaterdag 13 augustus
08.30-09.30
09.30
10.00-11.00
11.00-15.00
17.00-19.00
Vanaf 19.00

Broodjesservice
Knutselen voor de kinderen
Wandelen met Marian
Decennia vieren op de velden
BBQ
Feestavond in grote tent met de Peelrand Top 50!

Zondag 14 augustus
08.30-09.30
09.30
10.00-±14.00
12.00
15.00

Broodjesservice
Knutselen voor de kinderen
Jubileum fietstocht met de fietsclub
Jeugd Rad van Fortuin
Rad van Fortuin

Bestuursweekend 26-28 augustus: het programma!
Ook voor het bestuursweekend kunnen we jullie vertellen wat er op de planning staat.
Hier geldt ook: alle tijden zijn onder voorbehoud en zullen vlak voorafgaand aan de
weekenden definitief worden gecommuniceerd. Informatie over inschrijven voor
activiteiten, locatie enzovoort volgt eveneens later.
Vrijdag 26 augustus
17.00-19.00
19.30
20.30

Frietmaaltijd
Koffie met iets lekkers
Speciale act door Stan en Cecilia

Zaterdag 27 augustus
08.30-09.30
10.00
11.00
15.00
17.00-19.00
Vanaf 19.00

Broodjesservice
Jubileum wandeling met Marian
Knutselen voor de kinderen
Officiële receptie (iedereen welkom!)
BBQ
Feestavond in grote tent

Zondag 28 augustus
08.30-09.30
10.00

Broodjesservice
Jubileum petanque toernooi

Fotomuur in de Voorhal
Met veel dank aan Mireille is er in de Voorhal van ons zwembadgebouw sinds kort een
hele collage aan oude foto’s te bewonderen. Ga vooral eens een kijkje nemen!

Oproep: opbouwers en afbrekers tent gezocht!
Voor beide feestwekenden komt er tent op het Hoofdveld te staan in samenwerking met
Stichting Jeugd Belang (SJB). SJB zal zelf met een delegatie bouwers komen, maar zij
hebben wel hulp van ons nodig voor zowel het opbouwen als afbreken.
Wij zoeken dan ook tien sterke vrijwilligers die kunnen helpen. De precieze tijden en data
zijn nog in overleg, maar in elk geval wordt er twee keer opgebouwd (op vrijdag of
zaterdag) en afgebroken (op zondag of maandag) in verband met het Inka-kamp dat in de
tussenliggende week plaatsvindt.
Wie komt ons helpen? Spreek Bram aan of stuur een mailtje naar 50jaar@peelrand.org.
Elk paar handjes is hierbij welkom, al kun je maar één van de vier keer!

Reminder: stuur je top 10 in voor de Peelrand Top 50!
Kornelis is drukdoende om een heuse Peelrand Top 50 te maken voor de eerste
feestavond van het jubileum op 13 augustus. En jij kunt jouw nummers indienen! Dat kun
je hier doen: https://www.peelrand.org/top-50/ Succes!

Tot de volgende!

