
OPGAVE FORMULIER BURENDAG 2022
24 september

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

10:30 – 12:00 uur : Koffie uurtje
JA / NEE Ik/Wij zijn aanwezig op het koffie/thee uurtje. U krijgt dan hopelijk eigen 
gemaakte taart
JA / NEE Ik maak een taart, breng deze rond 10.00 uur naar het schoolplein en ga er mee 
akkoord dat deze door een vakkundige jury wordt beoordeeld. Uw taart wordt uitgedeeld 
aan de aanwezigen.
Er is een prijs voor de lekkerste en de mooiste taart. 

12:30 – 14:00 uur: Lunchen  De lunch wordt verzorgd door de kookclub.
Lunch à € 2,= per persoon. 

Ik / wij komen met persoon / personen lunchen

14:30 – 16:30 uur: Spellencircuit. 
Op het schoolplein staan diverse oud Hollandse spelletjes. 
Voor de fanatiekste heer en dame is er een prijs, kinderen hebben altijd prijs.

17:00 – 19:00 uur: Eten
• Pizza’s met verse ingrediënten belegd (dus geen diepvries pizza’s) worden 

gebakken door 4 ervaren  “echte” Vledderveense pizzabakkers.
• Hamburgers gebakken door de enige “echte” Vledderveense hamburgerbakker.
• Als toetje wordt er fruit gereserveerd.

Hierbij reserveer ik halve pizza’s a 2 euro. 

Hierbij reserveer ik hamburgers a 2 euro.
 
Dieetwensen waarmee wij rekening kunnen houden graag hieronder noteren.

19:30 – 21:30 uur : Muzikale afsluiting met de Band van Vledderveen die vanavond 
hun naam gaan onthullen.                          

22:00 uur: Sluiting Bar.
                                                                                                                        Z.O.Z.



Wilt u s.v.p. het vakje aankruisen waaraan u wilt meedoen en ook het aantal personen, dit 
in verband met de inkoop.

Vanaf 14:30 uur kunt u barmunten kopen voor 2 euro per stuk. 
Hiermee betaald u de consumpties aan de bar.
Alle activiteiten vinden overdag plaats op het schoolplein. 
De band speelt in de grote zaal. 
Bij regen vindt alles plaats in het dorpshuis.

Wij vragen u om de Lunch/ Pizza’s en Hamburgers vooraf te betalen. 
Het opgave formulier en gepast geld s.v.p. in bijgeleverde enveloppe doen en voor 13 
september 2022 bij 1 van onderstaande adressen in de brievenbus doen. 

•Bertha Gevers; PW Janssenlaan 15
•Jeanine de Herdt; PW Janssenlaan 12
•Saskia Eilander; Talmastraat 39
•Nico ten Boekel; PW Janssenlaan 28

Er is kans dat de volgende dag (25 september) een fietstocht wordt georganiseerd door 
Fietze uit Vledder.
De Activiteiten Commissie wordt daarbij dan ook betrokken.
Als deze fietstocht doorgaat hoort u dat op tijd.

Graag tot 24 september

(We hopen op een grote opkomst)


