Tijd voor een gezellig samenzijn met de hele gemeente, dus…
Wees welkom:
zaterdag 28 oktober in de Schaapskooi!!
Graag nodigen we u/jou
u
uit voor een buffet!
Een buffet dat is klaargemaakt mede door u en jou!
Kook/bak/maak iets lekkers en er ontstaat een heerlijk buffet
bereid voor én door de gemeente.
Te denken valt aan:
aan een pannetje soep | hartige taart | wraps
| groene salade | sandwiches | broodje knakworst | nasi |
lasagne | huzarensalade | fruitspiesjes | gehaktballetjes etc. Alles
lles mag en kan!
Bent u/ben jij niet in de gelegenheid iets
i s klaar te maken? Geen probleem:
alsnog van harte welkom!

Inloop:
vanaf 17.00u
Start
maaltijd:
17.30u
Afsluiting:
20.30u

Gemeente zijn we samen: met elkaar, voor elkaar én door elkaar..!
Hoe ziet de avond er, na de maaltijd, uit?
 Introductie HGJB diaconaal-project
diaconaal
‘Open je ogen’ – acties clubs;
 Samen koffie/thee/limonade drinken;
 Samen zingen
We vragen deze keer geen financiële bijdrage per persoon, maar
zullen wel een giftenbus neerzetten. Opbrengst zal zijn voor het
diaconaal project ‘Open je ogen’ (na aftrek van onkosten).
Organisatorisch is het handig om te weten hoeveel personen er verwacht worden en wat er
bereid wordt doorr u of jou. Aanmelden kan door onderstaande strook in
n te vullen en in te
leveren bij: Laurina Cooiman, Schouwpad 26 of in de fietsenwinkel. Ook is het mogelijk om
te bellen of appen naar 06-38272145
38272145 of te mailen: fam-cooiman@hotmail.com
cooiman@hotmail.com
Aanmelden graag uiterlijk vrijdag 20 oktober.
Vindt u het fijn om opgehaald/thuisgebracht te worden? Laat het ons weten!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleveren bij Laurina Cooiman,
ooiman, Schouwpad
Schouwp 26 of in de fietsenwinkel: Anna
nna van Burenstraat 14
Telefoon: 06-38272145 of e-mail:
mail: fam-cooiman@hotmail.com
Uiterlijk vrijdag 20 oktober.

Naam:…………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………
Ik kom/wij komen met …….…..
…….
personen.
 Ik maak………..………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………….………
voor ……personen.
 Ik wil graag worden opgehaald/thuisgebracht.
opgehaald/thuisgebracht

