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groot feest in de wijk  !

Zaterdag 29 juni 2013
‘s middags borrelmiddaggggggggggggg veel kinderactiviteiten

na de barbecue een groot avondfeest met muziek (thema : ‘fout feest’)

kijk ook op : www.middenhoeve.nl

of op : www.facebook.com/middenhoeve



Aan alle bewoners van Middenhoeve:  zaterdag 29 juni is het feest!

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Vereniging Middenhoeve wordt er op 
zaterdag 29 juni een feest georganiseerd in Middenhoeve.

Deze dag willen wij samen met u vieren met een heerlijke barbecue, diverse activiteiten 
voor de jeugd en in de avond een ‘fout feest’.

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 20,00 euro per jaar. Tenslotte kunnen wij zonder uw steun ook niet dit soort leuke 
activiteiten organiseren.
Ook oud-leden van de vereniging zijn welkom: we gaan niet actief op zoek naar oud-leden 
maar mocht u nog contacten hebben met oud-leden dan kunt u hen wijzen op deelname.
Maar ook eventuele uitwonende kinderen die opgegroeid zijn in Middenhoeve zijn welkom.
(let op: gedurende de dag bent u zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van uw kinderen.)

Waar?
Bij de speeltuin in het midden van de wijk

Wanneer?
Zaterdag 29 juni van 13.00 uur tot 24.00 uur

Kosten?
U betaald 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 voor een zeer gereduceerd tarief.
Voor de barbecue vragen we een eigen bijdrage (vooraf te betalen):
- Volwassenen 12,00 euro per persoon (vanaf 13 jaar en ouder)
- Kinderen    6,00 euro per persoon (vanaf 4 jaar t/m 12 jaar)
Via het inschrijfformulier (zie bijlage) kunt u zich aanmelden voor de barbecue.
De uiterste inschrijf- en betalingsdatum voor de barbecue is 22 juni.

Wij zijn nog op zoek naar hulp voor de activiteiten.
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

Tot slot willen wij u allen vragen om op zaterdag 29 juni 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 29 juni!

het bestuur van de Vereniging Middenhoeve

40 jaar



Programma zaterdag 29 juni 2013:

13.00 uur:
Om 13.00 uur wordt het feest geopend door de voorzitster van de vereniging.
Direct na de opening zullen de activiteiten voor de jongere bewoners starten met o.a. een 
springkussen, schminken, een knutselhoek en een stoepkrijtwedstrijd.
De bar in de grote tent is dan al open: dus allemaal komen naar de opening!

14.00 uur: 
Toespraak door mevrouw Rinette Reynvaan, wethouder van de Gemeente Dordrecht (o.a. 
met Wijkgericht werken en Stadsbeheer in portefeuille).

14.30 uur:
Om 14.30 uur starten we met de ‘Middenhoeve Got Talent’-show.
Iedereen (jong en oud) die mee wil doen kan zich opgeven door een briefje in te leveren 
bij Wally Tonkes aan de Abeelstraat 86 met daarop je naam, adres, telefoonnummer en 
wat je wil gaan doen (zingen, dansen of iets waar je goed in bent). Uiterste inleverdatum is 
woensdag 26 juni.

17.00 uur:
Optreden van dansgroep “Deosil Scylla” (Tribal Bellydance damesgroep).
Tribal bellydance komt oorspronkelijke uit Californie (jaren zeventig) en is een moderne 
vorm van buikdansen en bestaat uit improvisatie. 

17.30 uur:
De barbecue’s gaan aan! Iedereen die zich heeft opgegeven voor de barbecue kan met 
hun BBQ-bon lekker gaan eten. Middels bijgaand formulier kun je je opgeven voor de 
barbecue.

19.00 uur tot 24.00 uur:
Start van het ‘foute feest’ met muziek van Drive-in Discoshow van Joris Booij.
Joris heeft alle platen bij zich die ooit in de Top-40 stond (vanaf 1964 tot heden).
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!



Barbecue-deelname formulier
voor de barbecue op het 40-jarig feest op zaterdag 29 juni 2013

NAAM

ADRES

TELEFOONNUMMER

Vul hieronder de namen in van de deelnemers uit uw huishouden voor de 
barbecue:

Volwassene
(13 jr en ouder)

 € 12,00

Kind
(4 t/m 12 jr)
€ 6,00

namen (aankruisen wat van toepassing is)(aankruisen wat van toepassing is)

1

2

3

4

5

6

(indien meer personen: dan graag op de achterzijde verder vermelden)

barbecue-formulier graag duidelijk invullen en vóór 22 juni inleveren:
Abeelstraat 86 of Lariksstraat 2

Graag het totaalbedrag vóór 22 juni overmaken op:

bankrekening: 31.53.57.533
t.n.v. vereniging Middenhoeve
Met als omschrijving: ‘barbecue + uw naam + verkort adres’
ab = abeelstraat
la = lariksstraat 
(bijvoorbeeld: ‘barbecue-tonkes-ab86’)


