Harmonie “ Kunst en Strijd ”
Opgericht 25 juli 1925

Speurtocht en pannenkoeken eten.
Losser, 1 maart 2007

Beste leden,
Zaterdag 31 maart organiseren we een speurtocht voor alle leden. Aansluitend zullen we
daarna met z’n allen pannenkoeken eten.
Om 18.00 uur vertrekken we vanaf ons clubgebouw ’t Bloashoes lopend in groepjes
(uiteraard onder begeleiding). We verwachten tussen 19.30 uur en 20.00 uur terug te zijn in ’t
Bloashoes.
Om 20.00 uur is het dan tijd om met z’n allen pannenkoeken te gaan eten. Hiervoor hebben
we speciaal iemand ingehuurd en iedereen mag zoveel pannenkoeken eten als hij/zij wil.
We verwachten dat het eten rond 21.00 uur afgelopen zal zijn. Daarna kan er nog wat
nageborreld worden onder het genot van een aantal dvd’s van Kunst en Strijd om leuke
herinneringen op te halen. Uiteraard mag je ook eerder naar huis toe.
Ieder lid mag zijn/haar partner meenemen en onze jongere leden mogen deze avond een
vriendje of vriendinnetje meenemen.
Voor deze avond vragen we een bijdrage van €7,50 per persoon. Hiervoor krijg je tijdens de
speurtocht wat lekkers, kun je onbeperkt pannenkoeken eten en kun je de hele avond gratis
drinken.
We hopen dat je zin hebt om naar deze avond te komen.
Je kunt je tot en met zaterdag 24 maart 2007 opgeven bij één van de leden van de
activiteiten- en ledenwerfcommissie:
Jan Posthumus
Michèlle Supèr
Ada Uuldriks
Alwin Wullink

Hofkamp 96
Tulpstraat 30
J.S. Bachstraat 3
Bakkerskamp 66

Losser
Oldenzaal
Losser
Losser

 053 538 83 92
 0541 53 93 56
 053 536 29 51
 06 13 80 40 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:……………………………………………………….... geeft zich op voor de speurtocht en
pannenkoeken eten.
Ik neem ….. (aantal invullen) personen mee.

Clubgebouw `’t Bloashoes’, Bookholtlaan 9, 7581 BB Losser.
Bankrekening : 3373.33.556
e-mail: info@kunstenstrijd-losser.nl

Telefoon 053 - 538 90 99
Inschrijving KvK Enschede: 40073323

