Hardenbrinkweg 46,
8071SM Nunspeet
telefoon 0341-258242
GPS 52.37901, 05.75363c

Het 25-jarig
jubileum KCN

Van vrijdag 27 maart t/m zondag 29 maart 2015

Hierbij nodigen wij, Hans en Ida Geldman, jullie uit voor het

25-jarig jubileumweekend KCN
We hebben geprobeerd er een leuk gezellig en feestelijk
weekend van te maken met een feestelijk programma.
De kosten bedragen € 50,00 per equipe
Locatie:
Camperplaats De Zwaan
Hardenbrinkweg 46,
8071SM Nunspeet
telefoon 0341-258242
Organisatie:
Hans Geldman 06-44826882
Ida Geldman 06-20393784
Aanmelden graag per mail.
U kunt zich aanmelden op: jl.geldman@online.nl
of sturen naar:
J.L. Geldman
Zevenhuizerstraat 33
3828BB Hoogland
Aanrijden kan vanaf vrijdag 11.00 uur.
Routebeschrijving: zie achterblad
Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
(De organisatie en/of de KCN zijn niet aansprakelijk voor enige
schade tijdens het weekend of bij het aan- en/of afrijden)

Programma
Vrijdag 27 maart 2015
Om 20.00 uur opening van het weekend,
in het onderkomen waarover we het hele weekend de
beschikking hebben. Wel zelf stoelen en eventueel tafels
meenemen. Voor de koffie en wat lekkers wordt gezorgd.
Daar is ook de gelegenheid om even “bij te praten”.
We mogen onze eigen hapjes en drankjes meenemen.
Uiteraard ook de gelegenheid tot betaling.
Zaterdag 28 maart 2015
Vandaag is de dag dat we het jubileum vieren en starten
daarom ook om 11.00 uur met de feestelijke
jaarvergadering.
Na afloop zal er door ons voor een heerlijke kom soep
worden gezorgd.
De middag is vrij te besteden.
Om 17.00 uur een happy hour de drank wordt verzorgd.
Om 18.30 uur kunnen we aan tafel voor het eten, waarbij
we zelf even voor een drankje zorgen. Voor het
serviesgoed en bestek wordt gezorgd
Vanaf 20.00 uur gaan we starten met de feestavond dat
zal worden opgeluisterd door en met.........
Zondag 29 maart
Er zal om 12.00 uur een brunch worden verzorgd ter
afsluiting van dit jubileumweekend. Graag zelf bestek en
serviesgoed meenemen.

