
      PAASBRUNCHPAASBRUNCHPAASBRUNCHPAASBRUNCH     

                                    2222
eeee
    PAASPAASPAASPAASDAG DAG DAG DAG 1111    april a.s.april a.s.april a.s.april a.s.    

                                                        aanvang 1aanvang 1aanvang 1aanvang 11111.00 uur.00 uur.00 uur.00 uur    

                                        deelname € 1deelname € 1deelname € 1deelname € 11111,00 per persoon,00 per persoon,00 per persoon,00 per persoon    
                            Kinderen t/m 12 jaar €Kinderen t/m 12 jaar €Kinderen t/m 12 jaar €Kinderen t/m 12 jaar €    7,507,507,507,50    

                                                                                    min. 25 personen max. 50 personen min. 25 personen max. 50 personen min. 25 personen max. 50 personen min. 25 personen max. 50 personen     

                                                        OpgavOpgavOpgavOpgave voor e voor e voor e voor 24 maart24 maart24 maart24 maart    !!! VOL = VOL!!!!!! VOL = VOL!!!!!! VOL = VOL!!!!!! VOL = VOL!!!    

                                KANTINE JAN WISSINKKANTINE JAN WISSINKKANTINE JAN WISSINKKANTINE JAN WISSINK----Hal, KOEDIJK 64, LOCHEMHal, KOEDIJK 64, LOCHEMHal, KOEDIJK 64, LOCHEMHal, KOEDIJK 64, LOCHEM    

Opgave via de inschrijflijst in de hal of bij de Recreantencommissie: Iet Opgave via de inschrijflijst in de hal of bij de Recreantencommissie: Iet Opgave via de inschrijflijst in de hal of bij de Recreantencommissie: Iet Opgave via de inschrijflijst in de hal of bij de Recreantencommissie: Iet 

Wissink, Wissink, Wissink, Wissink, Riet PongersRiet PongersRiet PongersRiet Pongers, Liesbeth Kok, Henk Franssen of Chris Wenneker of , Liesbeth Kok, Henk Franssen of Chris Wenneker of , Liesbeth Kok, Henk Franssen of Chris Wenneker of , Liesbeth Kok, Henk Franssen of Chris Wenneker of 

via email: via email: via email: via email: chriswenneker@upcmail.nlchriswenneker@upcmail.nlchriswenneker@upcmail.nlchriswenneker@upcmail.nl    

Gezien het succes Gezien het succes Gezien het succes Gezien het succes van dergelijke evenementen in de van dergelijke evenementen in de van dergelijke evenementen in de van dergelijke evenementen in de 

afgelopen jaren,afgelopen jaren,afgelopen jaren,afgelopen jaren,    wordt deze brunch uiteraard wordt deze brunch uiteraard wordt deze brunch uiteraard wordt deze brunch uiteraard ook ook ook ook weer weer weer weer 

verzorgd door onze “huiskok” verzorgd door onze “huiskok” verzorgd door onze “huiskok” verzorgd door onze “huiskok” ....    

De kantine wordt De kantine wordt De kantine wordt De kantine wordt uiteraarduiteraarduiteraarduiteraard    weer omgetoverd in Paassfeerweer omgetoverd in Paassfeerweer omgetoverd in Paassfeerweer omgetoverd in Paassfeer    

 

                               


