45 jaar
Aan alle bewoners van Middenhoeve:
zaterdag 30 juni 2018 is het feest!
Ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan van de Vereniging Middenhoeve wordt er op zaterdag 30
juni 2018 een feest georganiseerd voor en door onze wijkbewoners.
Deze dag willen wij samen met u vieren met een heerlijke barbecue, diverse activiteiten voor de
jeugd en in de avond een een feest met muziek.
Wie?
Het feest is voor iedereen in de wijk Middenhoeve.
Wij vragen wel aan bewoners die (nog) geen lid zijn: steun ons voor een klein vast bedrag van
25,00 euro per jaar. Tenslotte kunnen wij zonder uw steun ook niet dit soort leuke activiteiten
organiseren.
Waar?
Bij de speeltuin in het midden van de wijk
Wanneer?
Zaterdag 30 juni 2018 van 13.00 uur tot 24.00 uur.
Op vrijdagavond 29 juni is er ook nog een slaapfeest voor de kids in de grote tent!
(opgave kan via het bijgevoegde formulier).
Kosten?
U betaalt voor uw drankjes en eventueel voor deelname aan de barbecue.
Een drankje bij de bar kunt u kopen middels consumptiebonnen die u ter plaatse kunt aanschaffen
tegen een zeer gereduceerd tarief (1 euro per drankje; siroop voor de kids is gratis).
Via het inschrijfformulier (zie bijlage) kunt u zich aanmelden voor de barbecue.
Prijs voor volwassene (vanaf 12 jaar) is € 11,00 en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is de prijs €
5,00.
De uiterste inschrijf- en betalingsdatum voor de barbecue is 22 juni.
Wij zijn nog op zoek naar hulp voor het feest.
Vrijwilligers zullen maximaal voor steeds een half uur ingepland worden.
Bij het circus zoeken we ouders/bewoners die mee willen helpen met de begeleiding.
Als u ons wilt helpen met de voorbereidingen of op de dag zelf met de activiteiten dan kunt u zich
melden bij info@middenhoeve.nl of het bijgevoegde formulier invullen en inleveren bij Jan Heuser
(Lariksstraat 2).
Sponsors
Een feest van dit formaat kost aardig wat geld. Een aantal sponsors hebben zich reeds gemeld!
Wilt u sponsor zijn van het feest? U kunt een bijdrage storten op onze bankrekening :
NL43RABO0315357533 (ovv ‘sponsor feest’).
Tot slot willen wij u allen vragen om op zaterdag 30 juni 2018 uw tuin en straat feestelijk te
versieren: hang de vlag uit en hang slingers op!

Wij hopen jullie allen te ontmoeten op het feest op zaterdag 30 juni!

het bestuur van de Vereniging Middenhoeve

Programma vrijdag 29 juni 2018:
Disco-, film- en slaapfeest in de grote tent voor alle kids!
Er is geen minimumleeftijd: u kunt zelf het beste inschatten of uw kind(eren) wel of niet
willen blijven slapen eventueel onder uw eigen begeleiding.
De tent wordt vrijdag al opgebouwd en vanaf 20 uur organiseren we daar een mini-disco
tot 21 uur.
Daarna met alle kids film kijken en dan met iedereen die dat wil in de tent blijven slapen
(uiteraard onder toezicht van ouders).
Wel zelf slaapspullen meenemen (matrasje, slaapzak/dekbed, kussen, pyjama).
Programma zaterdag 30 juni 2018:
13.00 uur:
Om 13.00 uur wordt het feest geopend door de voorzitster van de vereniging.
Direct na de opening start Circus Tadaa.
Circus Tadaa is een doe het zelf circus waarbij de kinderen (en uiteraard volwassenen die
mee willen doen) allerlei circusacts mogen uitproberen. Daarna kiezen ze een circusactiviteit waarmee ze willen gaan optreden. Onder begeleiding van een professional en
met hulp van vrijwilligers gaan de deelnemers dan hun act voorbereiden, waarna de
circusvoorstelling start met alle acts.
16.00 uur:
Om 16.00 uur starten we met de ‘Middenhoeve Got Talent’-show.
Iedereen (jong en oud) die mee wil doen kan zich opgeven door een mail te sturen naar
info@middenhoeve.nl of via het bijgevoegde formulier met daarin je naam, leeftijd, adres,
telefoonnummer en wat voor act je wil doen.
Wij nemen dan contact met je op over de exacte invulling.
Uiteraard zijn er prijzen te winnen!
17.30 uur:
De barbecue’s gaan aan! Iedereen die zich heeft opgegeven voor de barbecue kan met
hun BBQ-bonnen lekker gaan eten. Middels bijgaand formulier kun je je opgeven voor de
barbecue.
19.00 uur:
Optreden 14-koppige live-band uit Dordrecht: ‘Urban Heat’ met soul- en discomuziek.
Heerlijk dansbare nummers van o.a. Aretha Franklin, James Brown, Donna Summer etc.
21.00 uur tot 24.00 uur:
Fout feest!! De DJ gaat helemaal los! En wij ook!
Een ‘dresscode’ voor het foute feest is er eigenlijk niet: alles kan en mag: hoe fouter hoe
beter! Voor de ‘foutste’ outfit is er een leuke prijs!
(Ouders: gedurende de dag bent u zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van uw kinderen.)

deelname formulier voor het 45-jarig feest op zaterdag 30 juni 2018

NAAM
ADRES
TELEFOONNUMMER
• Ik wil me graag aanmelden als vrijwilliger voor het feest
U kunt aangeven wat een evt voorkeur is:

JA

NEE

bar/kas
springkussen
hulp bij circus
slaapfeest

• Deelname slaapfeest vrijdagavond 29 juni
Zo ja, geef voornaam
leeftijd

JA

NEE

• Ik wil meedoen met ‘Middenhoeve got Talent’

JA

NEE

• Ik wil me graag aanmelden voor de Barbecue

JA

NEE

Zo ja: vul hieronder de namen in van de deelnemers uit uw huishouden:

Naam

Volwassene
Kind
(12 jr en ouder)
(4 t/m 11 jr)
€ 11,00
€ 5,00
aankruisen aub

1
2
3
4
5
6
(indien meer personen: dan graag op de achterzijde verder vermelden)
graag duidelijk invullen en vóór 22 juni inleveren bij Lariksstraat 2
Graag het totaalbedrag vóór 22 juni overmaken op:
bankrekening: NL43RABO0315357533
t.n.v. vereniging Middenhoeve
Met als omschrijving: ‘barbecue + uw naam + verkort adres’ (ab = abeelstraat; la =
lariksstraat)
(bijvoorbeeld: ‘barbecue-janssen-ab200’)

