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De vakantie is al bijna weer begonnen.  Maar voordat iedereen vertrekt,

willen we elkaar nog een goede vakantie toewensen.  En hoe kan dat

beter dan met een vakantie-borrel tijdens het Jeu de Boulen ....

   Vrijdag 02 juli vanaf 21:00 uur !

op de Jeu de Boule baan

Mee te nemen: de borrel en eventueel een hapje

sfeerverlichting, fakkels of vuurkorven

(gepaste kleding)

en natuurlijk het.....

 

                                               vakantiegevoel!

Het Jeu de Boule begint op 20.00 uur

Bij slecht weer is er vast wel een noodprogramma te maken.

Kijk daarvoor op www.eelsmastate.nl voor het actuele nieuws!

Koninginnedag  2004 / 2005 
  
Met het Oranjegevoel nog of alweer  in de benen willen we nog even terug-
komen op de afgelopen Koninginnedag. Het was weer een dag als vanouds
met de gebruikelijke spelletjes. Maar ook een dag met nieuwe initiatieven. En
daar gaat het nu even om.
Het Oranje-comité is al een tijdje van dezelfde samenstelling. En dat is niet ver-
keerd, want ze doen het goed, maar.... ze willen het ook wel eens aan anderen

overlaten. Dus: wie biedt zich aan ? We willen naast 3 volwassenen ook 3

kinderen. Want afgelopen Koninginnedag is gebleken, dat kinderen dat ook best
kunnen. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar het State-Journaal.
Of je plaatst een bericht op het eelsmaForum van www.eelsmastate.nl onder
>eelsmaOranje>Koninginnedag.
Uiteraard kun je volledig steunen op de kennis van het vorige Oranje-comité en
krijg je de volledige medewerking (met bijbehorend budget) van de Stuurgroep.
We hopen op een overweldigend aanbod.

Contributie 2004

  
Dat brengt ons direct op het laatste punt: de contributie. Ieder jaar doen we
met z’n allen een storting in de verenigde Kas om toekomstige feestelijkheden
te kunnen financieren. Hieronder een kattebel, om het niet te vergeten.

E-----------------------------------------------------------------------------------------

OJA       De contributie!

Ik moet nog i 12.= overmaken voor 2004.

Postgironr: 13 59 298

t.n.v.   Verenigde Eelsmastate,  p.a  Eelsmastate 1, 

o.v.v. “Contributie Eelsmastate nr ...”.

D  a  t      m  o  e  t       i  k      n  i  e  t       v  e  r  g  e  t  e  n

http://www.eelsmastate.nl
http://www.eeslamsate.nl

