Uitnodiging
Tonkes feest: www.tonkes.com
Zaterdag

29 mei 2010

Wat?

Begin maart hebben wij jullie via een nieuwsbrief geinformeerd over het komende Tonkes
familie-feest.
De voorbereidingen zijn in volle gang en het
beloofd een uniek feest te worden waarbij
de gezamenlijke ontmoeting centraal staat.
Speciaal voor deze gelegenheid hebben we
ook een website gemaakt: www.tonkes.com
waarop je alle informatie kunt terugvinden.

Wanneer & Waar?

Het feest wordt gehouden op: zaterdag 29 mei
2010 te Dordrecht.
De locatie wordt die dag omgetoverd naar een
sfeervolle ambiance.
Het adres van de locatie is:
Visserstuin 7, 3319 LL, Dordrecht.
(zie website www.tonkes.com voor routebeschrijving)

Het feest begint om 16.00 uur, waarbij we
allerlei leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen, zij zullen zich niet vervelen!
Rond 18.00 uur zal een heerlijk Indonesisch
buffet opgediend worden.

Geef via e-mail even door of je komt en zo
ja met hoeveel personen (namen en leeftijd)
info.tonkes@gmail.com, of geef het door aan
één van de leden van de organisatie.

Sponsors gevraagd

Het feest kost u in prinicpe niets!
Uiteraard maken we wel kosten voor dit feest
en zoeken we ‘sponsoren’ die een vrijwillige financiële bijdrage willen leveren aan dit feest.
Een aantal ‘sponsoren’ hebben zich reeds gemeld.
Daarnaast hebben we voor de dag zelf ook nog
wat hulp nodig. Denk daarbij aan het versieren
van de zaal, meehelpen bij het uitserveren van
het buffet en ná het feest kunnen we een helpende hand goed gebruiken bij het opruimen.
Wilt u een financiële bijdrage leveren danwel je
hulp aanbieden: meld je dan aan bij één van de
organisatie-leden of via de website:
www.tonkes.com
Je kunt ook een e-mail sturen naar:
info.tonkes@gmail.com

Ná het eten kan er gedanst worden op muziek van de coverband “Hi 5” afgewisseld met
muziek van een DJ.

Het sponsorbedrag kunt u storten op een
speciaal voor deze gelegenheid geopend
rekeningnummer: 40.94.46.483 (tnv I. Tonkes
te Utrecht, onder vermelding van je eigen
naam+‘Feest Tonkes’)

Aanmelden

Flyer

Graag willen we weten hoeveel mensen er
zullen komen in verband met de kosten voor
het eten/drinken.

Bijgaand een flyer om aan je prikbord of op je
ijskast te plakken!
We zien jullie graag op 29 mei!

