
De overgrote meerderheid van de Eelsmastate heeft zich aangemeld.
Dus:

Nog even een paar zaken op een rijtje die voor zaterdag van belang zijn:

Kindermidda,g

.Om 1 4. O O u u r verzamelen de kinderen zich bij het Ouddeel waar de bootjes klaarliggen
om versierd te worden.

.Kinderen zonder diploma worden geacht met een ZW'eDlvestje of -bandje verschijnen.

.Kinderen nemen zelf een bord, bestek en beker mee.

.Trommels, toeters en andere instrumenten kunnen de vIoolsc'.'uw een extra feestelijk tintje
geven, neem dit dus ook mee. ~k verkleed komen is prima.

.Mocht het '.'.11.11 dan gaat het feest gewoon door. Maar een regenpak en een parapluutje zijn
dan toch wel handig.

.De bootjes worden vrolijk versierd maar hiervoor zijn veel frutsels en materialen nodig. De
organisatie heeft wel het één en ander maar nog niet voldoende dus neem dit ook mee.

.Vlootschouw vertrekt om 1 5.3 O U U r vanaf het Ouddeel. Toeschouwers zijn van harte
welkom.

A vondprogramma

.De t:ent:opbouwersen afbrekers zijn: Konradin, Harm, ElIa, Hela, Jelle, Roeland, Wilfred,

Kees, Jan, Douwe en Michiel. ~k hopen we dat deze ploeg wil helpen met het ophangen van

versieringen zoals lampjes en vlaggetjes. Willen jullie zaterdag om 9.3 O U U r verzamelen bij
de jeudeboule baan.

.Z o N D AG is het appel ( om begrijpelijke redenen een uurtje later dus) 1 0. 3 O U U r .

.We hebben nog meubilair nodig. Wil iedereen die in het bezit is van picknick tafels, biertafels en

OOnken deze' s middags om 1 3 .O O U U r in de tent afleveren. Wij richten dan de tent verder in
voor het pannenkoekenfestijn.

.Er mag gevlagd worden van zonsopgang tot zonsopgang

.Om 1 9.45 uur kunnen de taarten (graag in stukken gesneden) en de koffiepotten gebracht
worden door de mensen die zich hiervoor opgegeven hebben. .

.Willenjullie zelfbordjes, bestek en glaswerk meenemen.

.Er is draak te koop. Frisdrank isfl.50 en alcoholische dranken kostenfl.50 .

.Er hangt een barrooster in de tent.,

Tot zaterdag!

De FeesTcoMMissie


