90 jarig Jubileumfeest

Datum: zaterdag 8 juli 2017

Wat gaat er precies gebeuren op zaterdag 8 juli ?
Na het ontvangst gaan we om 13.30 uur olv een professionele danser, een
gezamenlijke warming-up doen.
Vervolgens aanvang ludieke spelen:
We gaan van start met een soort 6-kamp waarbij deelnemers ingedeeld zullen
worden in kleinere groepjes en de verschillende onderdelen gaan spelen.
Spelvoorbeelden: het levend voetbalspel, jeu de boulen, stormbaan, sponzenspel,
ren je rot, kennisvragen, etc.

Na afloop van de spelen, tussen 16.30 – 18.00 uur, kan iedereen uitblazen onder het
genot van een drankje. Graag willen we in deze terraspauze de jeugd uitdagen om
mee te doen aan THOR’s GOT TALENT
Je mag play backen, goochelen, zingen, dansen of vuur spuwen. Het maakt niet uit.
Ons podium staat klaar voor het jeugdig THOR-talent !!!
Een act met je trainer of trainingsmaatje mag natuurlijk ook. Leef je uit.
Je kunt je aanmelden bij Tamar Withagen, Jeanine van Overveld of Toon van Osta
via tammiewithagen@gmail.com, jeanine.van.overveld@home.nl en
eltigre1950@hotmail.com
Voor wie is het feest?
Alle Thorleden zijn van harte welkom. Daar op de feestdag ook onze trainers/-sters
lekker meefeesten en dan dus niet in functie zijn, zullen de deelnemende kinderen
niet onder hun hoede vallen, maar onder de hoede van de eigen begeleider van het
kind. Voor de spellen worden kind/begeleider uiteraard samen ingedeeld. Voor onze
jonge Thorleden zijn dus de begeleiders (1 per kind) van harte welkom om samen
met je kind mee te doen met het spelprogramma incl. BBQ (hiervoor geldt dan een
aangepaste prijs van 10 Euro voor niet thorleden). Wél graag inschrijven voor 11
juni a.s. via www.inschrijven.nl waar je zoekt op de naam “THOR of “datum “8 juli”
Daarnaast zijn natuurlijk alle familieleden van harte welkom om te komen
aanmoedigen (echter zij kunnen zich niet inschrijven voor het feestprogramma)
Moet je je ook inschrijven als je een act wil doen of alleen je kind begeleidt?
Ja graag !!!!
Dan kun je tevens aangeven of je ook met de spelen mee wilt doen en/of de BBQ en
of je wel of niet met een act wilt meedoen.
Naast alle leuke spelonderdelen staat er tevens een Suikerspintafel waar je gratis
een suikerspin kunt ophalen. En ook een medewerker van DOUBDLE zal aanwezig
zijn die deze middag gratis blikjes van dit super gezonde natuurzuivere drankje
verstrekt.
Voor de allerkleinsten is er tevens een springkussen.
Het programma voor de jeugd eindigt deze dag met een oergezellige (kinder)barbecue. Maar nogmaals, alleen voor de kinderen die zich via www.inschrijven.nl
hebben ingeschreven.

Wat kost deelname aan deze dag voor Thorleden ?
Kosten: € 5,- ongeacht waar je aan deelneemt. Daarvoor krijg je: 4 consumptiebonnen en bonnen voor de kinder BBQ (kipsaté, grillburger, hamburgerbun,
bbqworstje, suikermaïslolly, 5 verschillende salades, stokbrood, kruidenboter en
diverse sauzen. Er zullen koks aanwezig zijn die het bakken voor hun rekening
nemen. Dus bordje volgooien en eten maar!
Hoe laat is het voor de jeugd afgelopen?
20.00 uur
Vragen ?
Richt ze gerust tot: Tamar Withagen, Jeanine van Overveld of Toon van Osta via
tammiewithagen@gmail.com, jeanine.van.overveld@home.nl en
eltigre1950@hotmail.com

