
                                                  

 

 

woensdagwoensdagwoensdagwoensdag 29 AUG 29 AUG 29 AUG 29 AUG.... a.s. a.s. a.s. a.s.    
Op de Boerderij vanOp de Boerderij vanOp de Boerderij vanOp de Boerderij van    GERT GERT GERT GERT MMMMOGEZOMPOGEZOMPOGEZOMPOGEZOMP    

BARBECUEBARBECUEBARBECUEBARBECUE & Boerengolf & Boerengolf & Boerengolf & Boerengolf    

                                    
kosten  € kosten  € kosten  € kosten  € 10101010,,,,00000 p0 p0 p0 p.p. aanvang 19.15 uur.p. aanvang 19.15 uur.p. aanvang 19.15 uur.p. aanvang 19.15 uur    

Partners worden medePartners worden medePartners worden medePartners worden mede    uitgenodigduitgenodigduitgenodigduitgenodigd    

                                                SVP.SVP.SVP.SVP.    ZELF STOELENZELF STOELENZELF STOELENZELF STOELEN en e en e en e en eigen drankjesigen drankjesigen drankjesigen drankjes    
MEENEMENMEENEMENMEENEMENMEENEMEN!!!!!!!!!!!!    

    

adres:adres:adres:adres: tusselerdijk 9, lochem tusselerdijk 9, lochem tusselerdijk 9, lochem tusselerdijk 9, lochem    
Opgave voor 22 augustus bij IET, LIESBETHOpgave voor 22 augustus bij IET, LIESBETHOpgave voor 22 augustus bij IET, LIESBETHOpgave voor 22 augustus bij IET, LIESBETH of Chris of Chris of Chris of Chris    

bij slecht weer geen boerengolf maar bedrijfsbezichtigingbij slecht weer geen boerengolf maar bedrijfsbezichtigingbij slecht weer geen boerengolf maar bedrijfsbezichtigingbij slecht weer geen boerengolf maar bedrijfsbezichtiging    

                                
officiele trainingen beginnenofficiele trainingen beginnenofficiele trainingen beginnenofficiele trainingen beginnen woensdag 5 sept. om woensdag 5 sept. om woensdag 5 sept. om woensdag 5 sept. om    
20.30 uur. let op: 1 groep!!20.30 uur. let op: 1 groep!!20.30 uur. let op: 1 groep!!20.30 uur. let op: 1 groep!!! “wie het eerst komt, wie! “wie het eerst komt, wie! “wie het eerst komt, wie! “wie het eerst komt, wie    
het eerst maalt”. het eerst maalt”. het eerst maalt”. het eerst maalt”. ALTCALTCALTCALTC----ers & Recreanten vacanteers & Recreanten vacanteers & Recreanten vacanteers & Recreanten vacante    

functie: functie: functie: functie: BARVRIJWILLIGERsBARVRIJWILLIGERsBARVRIJWILLIGERsBARVRIJWILLIGERs     GEVRAAGD OM OP TOERBEURT GEVRAAGD OM OP TOERBEURT GEVRAAGD OM OP TOERBEURT GEVRAAGD OM OP TOERBEURT    
DE BARDIENST TE VERZORGEN opDE BARDIENST TE VERZORGEN opDE BARDIENST TE VERZORGEN opDE BARDIENST TE VERZORGEN op    de woensdagavond!!!de woensdagavond!!!de woensdagavond!!!de woensdagavond!!!    

IIIInlichtingen bij de nlichtingen bij de nlichtingen bij de nlichtingen bij de  Sollicitatie Sollicitatie Sollicitatie Sollicitatie commissie: Iet, Liesbeth en CHRIS. commissie: Iet, Liesbeth en CHRIS. commissie: Iet, Liesbeth en CHRIS. commissie: Iet, Liesbeth en CHRIS.     


