50-jarig Jubileum

FEESTFLITS
In deze editie:
❖ Oproep uitnodigen oud-leden voor bestuursweekend 27 augustus
❖ Welk decennium waar?
❖ Oproep: hulp Rad van Fortuin
❖ Oproep: opbouwers en afbrekers tent gezocht

Oproep: oud-leden gezocht!
Dank aan degenen die ons al hebben gewezen op oud-leden die zeker uitgenodigd
moeten worden voor zaterdag 27 augustus. Ken jij nog iemand? Laat het ons zo snel
mogelijk weten via 50jaar@peelrand.org (hun naam en e-mailadres) en dan zorgen wij
ervoor dat zij nog een uitnodiging krijgen!

Welk decennium waar?
Op zaterdag 13 augustus gaan we de decennia van ons 50-jarig bestaan vieren met allerlei
activiteiten over het hele terrein. Welk decennium ga je waar vinden?
Een geheugenopfrissertje!
Jaren zeventig:
Jaren tachtig:
Jaren negentig:
Jaren nul:
Jaren tien:

Gastenstrook + Vijverlaan
Zonneweide + R-strook
Voorweide + Berkenbrink
Achtertuin + E-strook
Hoofdweide

Onder aanvoering van enthousiaste coördinatoren hebben leden op hun stukje terrein
van alles bedacht om er een feestelijke viering van te maken met als thema hun
decennium. Dus kom zaterdag 13 augustus gezellig een reis door de tijd maken!

Oproep hulp Rad van Fortuin
Blij zijn we dat Willy het Rad van Fortuin wil draaien.
We zijn nog op zoek naar iemand die dit verder wil coördineren: verkoop lootjes en de
prijsjes wil kopen. Lijkt je dit leuk? Stuur even een mailtje naar 50jaar@peelrand.org
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!

Tot de volgende!

