50-jarig Jubileum
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Zo. 14 augustus: Kids Rad van Fortuin & Rad van Fortuin

Insturen Top 50: laatste kans!
Op de feestavond van 13 augustus zal Kornelis de Peelrand Top 50 draaien. Deze week is
je laatste kans om je nummers in te sturen, dus heb jij nog nummers die volgens jou in de
Top 50 van de Peelrand horen? Stuur ze in via https://www.peelrand.org/top-50/!

Het programma!
Zie in de bijlage de drie posters met programma voor 12, 13 en 14 augustus!

Jubileumboekje
Heb je het boekje dat Victor Kersten voor ons 50-jarig jubileum heeft laten maken nog
niet? Deze kun je nog steeds ophalen bij de receptie of de kantine tijdens de
openingstijden. Mis hem niet!

Inschrijven activiteiten 12-14 augustus
Je kunt je inschrijven voor de volgende activiteiten tijdens het feestweekend:
• Vrijdag 12 augustus, 20.30 uur: Jubileum Pubquiz
Inschrijven uiterlijk donderdag 11 augustus, 13.00u, teams van 4 tot 6 personen
• Zondag 14 augustus, vanaf 10.00 uur: Jubileum Fietstocht (±40km)
Inschrijven uiterlijk donderdag 11 augustus, 19.00u, groepen van 2 t/m 6 personen
Zie de inschrijflijsten op het terras of meld je via 50jaar@peelrand.org aan.

Inschrijven maaltijden/broodjes 12-14 augustus
Voor het eerste feestweekend kun je je inschrijven voor de volgende
maaltijden/broodjesservice op de inschrijflijsten bij het keukenraam of via
keuken@peelrand.org o.v.v. naam, plaatsnummer, aantal personen en tijdvak (en wat je
wilt bestellen in geval van de broodjes).
• Vrijdag 12 augustus, 17.00-19.00 uur: frietmaaltijd
Inschrijven uiterlijk donderdag 11 augustus, 16.00 uur
• Zaterdag 13 augustus, 08.30-09.30 uur: broodjesservice
Inschrijven uiterlijk vrijdag 12 augustus, 19.00 uur
• Zaterdag 13 augustus, 17.00-19.00 uur: BBQ.
Inschrijven uiterlijk woensdag 10 augustus, 19.00 uur. Kosten €5,00 per
persoon; vega ook mogelijk
• Zondag 14 augustus, 08.30-09.30 uur: broodjesservice
Inschrijven uiterlijk zaterdag 13 augustus, 19.00 uur

Foto’s tijdens de feestweekenden
Tijdens de jubileumweekenden zullen er door Marian van Erp foto's gemaakt worden. Zij
is duidelijk herkenbaar aan haar spiegelreflexcamera en badge met oranje keycord. De
foto's zijn alleen voor intern gebruik (bijv. de PeelPraat) en natuurlijk de herinneringen.
Wil je niet op de foto, geef dat dan vooral aan bij haar of draai je om of loop weg, geen
enkel probleem.
Het is dan ook niet de bedoeling dat iedereen zelf foto’s en video’s gaat maken. Zie je
iemand dit wel doen, spreek diegene daar dan - vriendelijk - op aan.
De enige uitzondering hierop is een van de activiteiten op het Hoofdveld op 13 augustus
tijdens de decenniumfeesten, welke alleen voor gegadigden (en dus met toestemming)
gemaakt zullen worden tegen een veilige achtergrond en zonder naakt afgebeeld.

Kids Rad van Fortuin (12.00u; tot 12 jaar) & Rad van Fortuin (15.30u)
Op zondag 14 augustus is er om 12.00 uur een Rad van Fortuin voor de kinderen tot 12
jaar. Lootjes kopen kan die zondag bij de kassa tijdens de broodjesservice (08.30-09.30
uur) en van 11.00-12.00 uur. €0,50 per lootje!
Om 15.30 uur is het Rad van Fortuin met liefst 50 (!) prijzen en een prachtige hoofdprijs
van de Pastorie. Lootjes kunnen die zondag gekocht worden bij de kassa tijdens de
broodjesservice (08.30-09.30 uur) en van 14.30-15.30 uur. €1,00 per lootje, 6 voor €5,00!

Tot de volgende!

