Uitnodiging senioren voor Blaak 35
Onze mooie wijk “de Blaak” bestaat 35 jaar. Reden voor een feest op
vrijdagavond 29 augustus en zaterdag 30 augustus overdag en ’s avonds.
De tent van het Kindervakantiewerk (naast het winkelcentrum) blijft een
week langer staan zodat wij daar ook gebruik van kunnen maken.
Er is een programma voor jong en oud. Iedereen is bij alle activiteiten van
harte welkom maar zaterdagmiddag staan onze “ouderen” centraal.
Zaterdag 30 augustus 2014 in de middag is de finale van “De Blaak Bakt”.
’s Morgens hebben de deelnemers thuis gebakken en het resultaat brengen
ze naar de tent. Een jury zal dan beoordelen op smaak en zij zullen er de
finalisten uit halen.
’s Middags worden onze gasten om 13.30 uur verwacht in onze feesttent.
Aan gereserveerde tafels krijgen ze gratis koffie/thee met wat er ’s morgens
gebakken is.
Om 14.00 uur worden ze officieel welkom geheten en kan men een kijkje
nemen bij de “bakkers” die dan bezig zijn met het versieren van de
feesttaarten.
Rond 14.30 verzorgt het koor Malkander een optreden.
15.30 einde van de bakwedstrijd en gaat de jury beoordelen wie de gelukkige
winnaar is.
15.45 is de prijsuitreiking en de loting van de feesttaarten
16.00 uur einde van de middag.
U bent van harte welkom om erbij te zijn en er een gezellige middag van
te maken. Komt u ook?! Dan vragen wij, om praktische redenen, ons dit te
laten weten vóór 13 juli.
Vermeld U: “Gast Blaak Bakt”, naam, mob.nr. en aantal personen.
Dit kan via mail: naar blaak35@wijkraaddeblaak.nl of via een briefje in de
bus bij: Niers 30A.
Mochten er nog vragen zijn kunt U bellen naar Adi Geerts, 0651 372439
U kunt zich uiteraard ook opgeven voor de bakwedstrijd zelf en dan vragen
we u om een inschrijfformulier in te vullen en bij voorkeur vóór 13 juli in te
sturen of af te geven. Inschrijfformulier kunt u aanvragen via bovenvermeld
mailadres of een telefoontje naar Adi Geerts.
We hopen dat het weer een geslaagd lustrum zal worden!

