
De inwendige mens:

Gezocht: Een paar enthousiastelingen die soep of hartige taart

willen maken. Op basis van de opgegeven aantallen is er niet

voldoende te eten voor iedereen. Hetzelfde verzoek geldt voor

het maken van de hapjes voor de avond en voor een extra cake of

taart voor bij de koffie. 

Als je een cake of taart, soep, hartige taart of hapjes wilt

maken, graag melden bij Anky, Noor of Tjitske.

Tafels en stoelen:

Verzoek aan een ieder om in de loop van de dag, uiterlijk voor

17.00 uur, tafels en stoelen te brengen naar het plein, bij de

tent.

Schilderen:

Als je alsnog een ontwerp wilt maken, heb je hier tijd voor tot en

met 15 augustus. Op de dag zelf, mag je een ontwerp van iemand

anders kleuren of schilderen, of ter plekke een ontwerp maken.

(Met het kleuren, schilderen kun je altijd meedoen. Het maakt

niet uit of je je hier wel of niet voor hebt opgegeven)

Foto’s en filmpjes

Als je nog leuke foto’s of filmpjes hebt, kun je deze inleveren bij

Kees, tot en met 11 augustus.
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Programma

en 

Activiteiten-lijst

voor het feest

15 jaar Eelsmastate

op 

zaterdag 16 augustus



Middagprogramma:

12:00 uur Koffie & Taartbuffet

13:00 uur Voetbaltoernooi & Schilderen

16.00 uur Slot

Avondprogramma  :

18:00 uur Soep & Hartige taarten

19:30 uur Activiteit voor jong en oud

21:00 uur Disco

24:00 uur Gezamenlijke afsluiting

01.00 uur Slot

Uw feestcomité   :

Arno, Lennard, Arriën, Claudia, Soraya, Tim, Rixt, Barbara, Anky,

Tjitske, Katy, Noor

Activiteiten-lijst:

Activiteit Deelnemers (nr) Opmerkingen

Tent opbouwen

en versieren

verzamelen

rond 10:00 uur

1, 2, 11, 13, 16,

19, 22, 30, 38,

46 

Tent afbreken verzamelen

rond 10:00 uur

1, 4, 11, 13, 22, 

30, 38 

Koffie zetten meenemen

rond 12:00 uur

2, 4, 5, 15, 16,

19, 28, 30

Taart bakken meenemen

rond 12:00 uur

1, 7, 11, 13, 24,

38, 42

taart in kleine

stukjes snijden

Soep maken meenemen

rond 18:00 uur

1, 3, 10, 11, 19,

22, 24, 44 

minimaal 3 liter

maken

Hartige taart

maken

meenemen

rond 18:00 uur

3, 4, 5, 7, 11, 13,

17(2x) 28, 42(2x)

taart in kleine

stukjes snijden

Hapjes voor de

avond maken

meenemen

rond 21:00 uur

2, 20, 30, 44,

48

verwacht aantal deelnemers voor koffie en eten: 90 deelnemers

Vuurkorven

klaarzetten

korven branden

vanaf 23:30 uur

11, 22, 50 zorgen voor

korven en hout

Zie  voor  de  laatste  verzoeken  ook  de  achterkant!    >     >     >


