
Gemeentedag! 
 
Hallo allemaal, 
 
Voor de eerste keer organiseren we als HHG Goes een gemeentedag. Deze dag staat in het 
teken van elkaar ontmoeten. Om zo de onderlinge band te versterken en ontspannen samen 
te kunnen zijn. Daarom hopen we alle gemeenteleden en gastleden te ontmoeten!  
 
Wanneer? 
De gemeentedag staat gepland op D.V. zaterdag 7 september!  
 
Waar? 
Calvijn College Noordhoek (gebouw naast de Hoeksteen)  
Adres: Noordhoeklaan 88 
 
Wat?  
Een gezellige en heerlijke BBQ!  
Op het schoolplein is voor de kinderen van alles te doen; voetballen, tafeltennissen, 
verschillende spelletjes en er is zelfs een springkussen aanwezig!  
Tijdens deze avond organiseren we verschillende andere activiteiten voor jongeren en 

volwassenen. Als je zin hebt mag je meedoen 😊 
 
Inloop ’s middags vanaf 17.00 uur, 17.30 uur starten we met de BBQ.  
 
Kosten: 
Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden, wel zal er een collectebus staan voor 
vrijwillige giften ter bestrijding van de onkosten. Voor de BBQ zijn verschillende 
keuzepakketten samengesteld. De kosten voor deze pakketten kunt u vinden op het 
aanmeldformulier. Consumptiemunten kunnen ter plaatse worden gekocht.  
Pinnen is niet mogelijk, dus neem contant geld mee! 
 
 

Graag willen wij u vragen het bijgesloten aanmeldformulier in te vullen en tijdig, uiterlijk D.V. 
maandag 19 augustus, in te leveren. 
 
 
Wij hopen op uw komst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Joost van Oostenbrugge, Caroline de Visser en Janneke Schouwenaar 
 
 
 
 
 
 



AANMELDFORMULIER GEMEENTEDAG 
 

Voor de BBQ zijn keuzepakketten samengesteld. Deze verschillen van grootte, en dus ook 
van prijs. De pakketten zijn samengesteld voor 1 persoon, maar wanneer u denkt er met 2 
personen van te kunnen eten mag dat natuurlijk ook. 
Voor drank zijn consumptiemunten op de gemeentedag verkrijgbaar. Alcoholvrije drank kost 
€ 1,-- Alcoholische drank kost € 2,-- (max. 2 per persoon vanaf 18 jaar). 
 
Wij willen u vragen om dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Zodat we de BBQ-
pakketten per gezin goed kunnen samenstellen en uit kunnen delen.  
Wilt u de onderstaande strook invullen en inclusief het bedrag in een envelop inleveren bij 
de koster of in de doos in de hal. Als u ervoor kiest om per bank te betalen kunt u het 
aanmeldformulier eventueel ook mailen naar: info@joostenmarian.nl   

          

UITERSTE INLEVERDATUM  maandag   19  AUGUSTUS  
 

Kinderpakket:  € 3,50     Pakket A: € 7,50         Pakket B: € 9,50                                                                                                     
 1 stokje kipnuggets              1  beefburger       1 beefburger                          

    1 hamburger                   2 stokjes saté       2 stokjes saté  
    1 consumptiemunt  1 kipfilet          1 kipfilet                             
                            1 consumptiemunt 1 BBQ worst 
                                                          1 spare rib 
                                                                                     1 consumptiemunt  
 
Er wordt friet gebakken, kosten € 1,00 per portie. 
Gratis:  Stokbrood, kruidenboter en diverse sausen 
 

--------------------------------------hierlangs afknippen-------------------------------------------- 
 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Wij hopen met …….. personen te komen naar de gemeentedag. 
 
Kinderpakket         :  ……….keer    à  €   3,50  = € 
Pakket A  :  ……….keer    à  €   7,50  = €        
Pakket B  :  ……….keer    à  €   9,50  = €   ___________ + 
                                                                         TOTAAL     €         
 
Betaling: (aankruisen wat van toepassing is) 
□ Contant  
□ Per bank, mijn mobiele nummer is: 
Bij contante betaling het bedrag graag in envelop met het aanmeldformulier bijvoegen.  
Bij betaling per bank graag 06-nummer vermelden, we sturen dan een betaalverzoek. 


