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NIEUWSBRIEF JULI 2016
Aan alle leden van de 
Buurtvereniging’t Loar.

FEESTWEEKEND 2, 3 & 4 SEPTEMBER 

Dit jaar is het thema Tiroler Bier- und weinfest!

VRIJDAGAVOND 2 SEPTEMBER 

Griezeltocht en après-ski party!
Vrijdagavond is er een griezeltocht voor iedereen van 12 – 80 jaar!
Je moet wel koelbloedig zijn en van griezelen houden!
Aanvang 20.00 uur. Entree is gratis. Introducés zijn van harte welkom! Na de griezeltocht 
is er een après-ski party in de tent! 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 

Zaterdagochtend jeugd tot 12 jaar
Op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 13.00 is er voor de kinderen een leuke creatieve 
workshop! Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Willen jullie voor 30 augustus laten weten of je komt?  astridplant@telfortglasvezel.nl

Zaterdagmiddag Schlager Parade
Van 17.00 tot 19.00 uur is er in/bij de feesttent een schlagerparade voor jong en oud! 
Gezellige muziek en bier! Wij zorgen voor een hapje! 
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Zaterdagmiddag Schlager Parade
Van 17.00 tot 19.00 uur is er in/bij de feesttent een schlagerparade voor jong en oud! 
Gezellige muziek en bier! Wij zorgen voor een hapje!

Zaterdagavond programma 
Aansluitend vanaf 19.00 uur houden we de jaarlijkse playback show. Eerst is de jeugd tot 
12 jaar aan de beurt en na de prijsuitreiking gaan we verder met de playbackshow voor 
de ouderen. 
Graag vooraf aanmelden bij Meggy (meggyoostdijck@zonnet.nl) 
Na afloop is het een feestavond zoals vanouds, met de voetjes van de vloer op lekkere 
muziek van de DJ. Entree is gratis. Ook is er een loterij met leuke prijzen!

ZONDAG 4 SEPTEMBER 

Klootschieten
Vanaf 12.00 uur begint het inschrijven voor het klootschieten. Vertrek vanaf 13.00 uur. 
Prijs: € 2,50 per persoon (inclusief koffie en 1 consumptie). We spelen met gemengde 
teams van 4 tot 6 personen die voor minimaal de helft uit dames moeten bestaan. Is dit 
niet het geval dan speelt u mee zonder kans te maken op de overwinning. Opgeven bij 
Rikie Gorkink Tel.: 574741.

De feesttent is de hele middag open voor een hapje, drankje en gezellige muziek.

Vogelschieten
Vanaf 17.00 uur gaan we weer vogelschieten. Kosten deelname € 3,50. Alleen leden van 
de buurtvereniging komen in aanmerking van de titel.

WIJ KIJKEN UIT NAAR EEN GEZELLIG WEEKEND MET VEEL MENSEN, MUZIEK, 
ACTIVITEITEN, LEKKERE HAPJES EN EEN LOTERIJ! U KOMT TOCH OOK?


