
    
    
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
    

20.00 uur20.00 uur20.00 uur20.00 uur    
Inloop van het feest met een heerlijk welkomstdrankje Inloop van het feest met een heerlijk welkomstdrankje Inloop van het feest met een heerlijk welkomstdrankje Inloop van het feest met een heerlijk welkomstdrankje     

    
20.15 20.15 20.15 20.15 ––––    20.30 uur20.30 uur20.30 uur20.30 uur    

WWWWELKOMSTWOORDELKOMSTWOORDELKOMSTWOORDELKOMSTWOORD    door door door door de voorzitter van De Feestcommissie en de voorzitter van De Feestcommissie en de voorzitter van De Feestcommissie en de voorzitter van De Feestcommissie en     
aansluitend proosten we aansluitend proosten we aansluitend proosten we aansluitend proosten we op 10 jaop 10 jaop 10 jaop 10 jaarararar    PlantijPlantijPlantijPlantij    

AanbiedenAanbiedenAanbiedenAanbieden    van van van van hethethethet    JUBILEUMGESCHENKJUBILEUMGESCHENKJUBILEUMGESCHENKJUBILEUMGESCHENK    
DUS KOM ALLENDUS KOM ALLENDUS KOM ALLENDUS KOM ALLEN    OP TIJD!OP TIJD!OP TIJD!OP TIJD!    

    
20.30 20.30 20.30 20.30 ––––    21.30 uur21.30 uur21.30 uur21.30 uur    

SKEFTUM SKEFTUM SKEFTUM SKEFTUM     
Dé Dordtse rock ’n roll coverband die altijd in is voor een feestje speelt de Dé Dordtse rock ’n roll coverband die altijd in is voor een feestje speelt de Dé Dordtse rock ’n roll coverband die altijd in is voor een feestje speelt de Dé Dordtse rock ’n roll coverband die altijd in is voor een feestje speelt de 

straatstenen uit de Ebstraatstenen uit de Ebstraatstenen uit de Ebstraatstenen uit de Eb    
1111eeee    ronde van de ronde van de ronde van de ronde van de VerkoopVerkoopVerkoopVerkoop    van de van de van de van de lootjes voor lootjes voor lootjes voor lootjes voor dededede    TOMBOLATOMBOLATOMBOLATOMBOLA    

    
20.30 20.30 20.30 20.30 ––––    23.30 uur23.30 uur23.30 uur23.30 uur    

RRRRUTTE BARUTTE BARUTTE BARUTTE BAR    is open voor heerlijke cocktailsis open voor heerlijke cocktailsis open voor heerlijke cocktailsis open voor heerlijke cocktails    
    

21.30 21.30 21.30 21.30 ––––    22.00 uur22.00 uur22.00 uur22.00 uur    
In de pauze van SkIn de pauze van SkIn de pauze van SkIn de pauze van SkEFTUM EFTUM EFTUM EFTUM draaien we gezellige muziek draaien we gezellige muziek draaien we gezellige muziek draaien we gezellige muziek     

en kunnen de en kunnen de en kunnen de en kunnen de PRIJZENPRIJZENPRIJZENPRIJZEN    opgehaald worden van de tombolaopgehaald worden van de tombolaopgehaald worden van de tombolaopgehaald worden van de tombola    
    

22.00 22.00 22.00 22.00 ––––    23.0023.0023.0023.00    
SSSSKEFTUM doet er nog een schepje bovenop!KEFTUM doet er nog een schepje bovenop!KEFTUM doet er nog een schepje bovenop!KEFTUM doet er nog een schepje bovenop!    

Laatste Laatste Laatste Laatste ronde ronde ronde ronde van van van van verkoopverkoopverkoopverkoop    van devan devan devan de    lootjes voor de tombolalootjes voor de tombolalootjes voor de tombolalootjes voor de tombola    
    

23.00 23.00 23.00 23.00 ––––    24.00 24.00 24.00 24.00 uuruuruuruur    
Er wordt nog een uurtje gezellige muziek gedraaid Er wordt nog een uurtje gezellige muziek gedraaid Er wordt nog een uurtje gezellige muziek gedraaid Er wordt nog een uurtje gezellige muziek gedraaid     

en de laatste prijzen van de tombola kunnen worden opgehaalden de laatste prijzen van de tombola kunnen worden opgehaalden de laatste prijzen van de tombola kunnen worden opgehaalden de laatste prijzen van de tombola kunnen worden opgehaald    

HeHeHeHet wordt nóg gezelliger als jullie er ook zijn!t wordt nóg gezelliger als jullie er ook zijn!t wordt nóg gezelliger als jullie er ook zijn!t wordt nóg gezelliger als jullie er ook zijn!  


