
         
UITWISSELINGUITWISSELINGUITWISSELINGUITWISSELING    7777////8888    septemberseptemberseptemberseptember        Om de BLOEMKOOLBOKAALOm de BLOEMKOOLBOKAALOm de BLOEMKOOLBOKAALOm de BLOEMKOOLBOKAAL    

L.T.T.C. De Toekomst L.T.T.C. De Toekomst L.T.T.C. De Toekomst L.T.T.C. De Toekomst             T.T.T.T.T.T.T.T.V. STEDEBROEC V. STEDEBROEC V. STEDEBROEC V. STEDEBROEC         

                                                                                het whet whet whet wordt vast weer een top weekend!!ordt vast weer een top weekend!!ordt vast weer een top weekend!!ordt vast weer een top weekend!!    

Zaterdag   10.30 uur  Verzamelen voor De Toekomst Deelnemers   

ca.          11.00 uur Aankomst TTV . Stedebroec. Welkom heten onder genot van                            

koffie/thee met wat lekkers  en voor de gasten een slaapplek zoeken 

ca.             11.30 uur Startklaar staan voor de verrassing + lunch en drinken.   gedurende 

de tocht vrolijke klanken door Martin Krijgsman op harmonika , 

ca.             14.45 uur Terugkomst bij De Jan Wissink-hal,  sportkleding aandoen want                   

15.00 uur gaan we starten met de wedstrijden met af en toe een hapje  tussendoor om 

de energie weer aan te vullen   

ca.             19.00 uur Zal het toernooi afgelopen zijn en kunnen we gaan douchen, borrelen 

en bijpraten                                                    

              ca.            20.00 uur  Zullen we aan het Barbecue-Buffet beginnen 

              ca.            21.00 uur  Prijsuitreiking & After-Party 

      

Zondag ca. 10.00 uur Wordt er weer een lekker ontbijtje verzorgd door onze huiskok en zal 

daarna de terugreis  (afwijkende tijd mogelijk in overleg mogelijk)ingezet worden 

           Kosten totaal  € 25,00 p.p.  .  .  .  .      

    

Recreanten en aanhang van De Toekomst kunnen ookRecreanten en aanhang van De Toekomst kunnen ookRecreanten en aanhang van De Toekomst kunnen ookRecreanten en aanhang van De Toekomst kunnen ook        meedoen aan de verrassingstochtmeedoen aan de verrassingstochtmeedoen aan de verrassingstochtmeedoen aan de verrassingstocht    en/ofen/ofen/ofen/of    met met met met 

lunchlunchlunchlunch,,,,    BBQ BBQ BBQ BBQ ,,,,    OntbijtOntbijtOntbijtOntbijt. . . . Maar dMaar dMaar dMaar deeeeelnemers aan het tafeltennistoernooi gaan voor. elnemers aan het tafeltennistoernooi gaan voor. elnemers aan het tafeltennistoernooi gaan voor. elnemers aan het tafeltennistoernooi gaan voor. (op de lijst aangeven (op de lijst aangeven (op de lijst aangeven (op de lijst aangeven 

waar je aan deel wilt nemen)waar je aan deel wilt nemen)waar je aan deel wilt nemen)waar je aan deel wilt nemen)    

Kosten Kosten Kosten Kosten Verrassingstocht (max. totaal 30 personen)  incl. lunch  Verrassingstocht (max. totaal 30 personen)  incl. lunch  Verrassingstocht (max. totaal 30 personen)  incl. lunch  Verrassingstocht (max. totaal 30 personen)  incl. lunch  + drinken+ drinken+ drinken+ drinken        € € € € 11111,51,51,51,50000    

BarbecueBarbecueBarbecueBarbecue----Buffet                                                                                           € 10,00Buffet                                                                                           € 10,00Buffet                                                                                           € 10,00Buffet                                                                                           € 10,00    

Ontbijt zondagmorgen                                                                                 €   Ontbijt zondagmorgen                                                                                 €   Ontbijt zondagmorgen                                                                                 €   Ontbijt zondagmorgen                                                                                 €   3333,,,,55550000    

Kosten voor koffie met lekkersKosten voor koffie met lekkersKosten voor koffie met lekkersKosten voor koffie met lekkers    en drinken onderwegen drinken onderwegen drinken onderwegen drinken onderweg    voor rekening Recreantencommissievoor rekening Recreantencommissievoor rekening Recreantencommissievoor rekening Recreantencommissie....    

Al le andere consumpties komen voor eigen rekening !!!!Al le andere consumpties komen voor eigen rekening !!!!Al le andere consumpties komen voor eigen rekening !!!!Al le andere consumpties komen voor eigen rekening !!!!    


