Pannenkoeken eten in de manege !

2017

Op zaterdag 18 november a.s. is er in manege Balans aan de Zuid Langeweg
het inmiddels traditionele PANNENKOEKEN eten voor alle 60 plussers uit
Dreischor en de 60 + mensen die in Noordgouwe ter kerke gaan. 60+ is ruim
genomen: man 60 maar vrouw nog niet ? Welkom hoor!
De pannenkoekenmiddag is al 8 jaar achtereen een groot succes en bovendien
erg gezellig. Manege Balans organiseert samen met de Dorpsraad, en de
N.H.Kerk, De kosten kunnen geen belemmering zijn : door de sponsoring /
subsidie van genoemde organisaties is deze happening HELEMAAL GRATIS !!
Er is soep, koffie/thee, pannenkoeken en ijs na. En sfeer !
De middag zal aanvangen om 15.00 uur, het einde zal zich zelf aankondigen. In
de manege (ca.15.30 uur)zal bovendien een show te zien zijn vanuit de
foyer. De Zwarte Parels, een 6 of 8-tal Friese gitzwarte paarden willen,
geheel in stijl, weer meewerken aan deze middag. En wellicht nog een
verrassing daarna. Voor vervoer binnen Dreischor, als u slecht ter been bent of
de afstand naar de manege is voor u te ver, kan worden gezorgd. We halen u
gewoon aan huis op ! Geef wel even aan of u dat wilt !!
*U dient zich i.v.m. de aankopen WEL op te geven voor de middag.
Dat kan bij Kor v.d.Werve, Heshuijzenstr. 8 Dreischor tel: 0111-401509.
Of per e-mail bij: dorpsrdreischor@zeelandnet.nl
Kan ook bij Els Berkhout, Vlasakkerweg 1 Dreischor tel: 0111-850470
Of per e-mail bij: e.berkhout@zeelandnet.nl
Opgeven kan ook via de onderstaande strook,maar wel bij genoemde mensen!
*Doe het wel z.s.m. zeker vóór 11 november a.u.b. want: bij 50 personen zit
het vol !!
Opgeven is niet vrijblijvend.
Opgeven is dus ook komen !

We zien uw komst graag tegemoet !

Ja, ik geef me op voor 18 november,het pannenkoeken eten in Balans !
naam: ………………………………straat/huisnr:……………
Telefoon nummer:……………………..
Aantal personen: ………………….

Ophalen: ja / nee (omcirkelen a.u.b.)
Vóór 11 november inleveren / opgeven

