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Langstraat
Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Langstraat. Verschijnt regelmatig met
nieuws over woonomgeving en activiteiten in De Keet.
Nieuwsbrief

Nr. 7, juni 2012

Jubileum special

!

!

Dit jaar bestaat De Keet 25 jaar en dat vieren we! Op zaterdag 1 september
2012 is er een groot feest in en om De Keet. De feestcommissie, die bestaat uit
Jeanet Leroy, Jannie Rozenbrand, Rolf Grielen en Robby Leroy, is gestart met
de voorbereidingen.In deze speciale editie van de Nieuwsbrief lichten we vast
wat tipjes van de feestsluier!

Jubileumfeest: zet in je
agenda!!
Op 1 september 2012 vieren we met een
groots feest het vijfentwintig jarig
bestaan van De Keet! !
We gaan niet alles verklappen, maar
onthouden jullie niet vast een kleine inkijk
in de plannen. We beginnen om 14:00 uur
met (nu nog in willekeurige volgorde want
nog niet definitief) activiteiten zoals:!

• Loterij;!
• Doorlopende tentoonstelling (film, foto’s
e.d. van Langstraat door de jaren heen);!
• Buffet met aansluitend feest met muziek
van vijfentwintig jaar Keet!!
Deelname aan het buffet is € 5,00 voor
leden en € 7,50 voor niet-leden. Bovendien
ontvangen de deelnemers aan het buffet
twee consumptiebonnen.!
Zoals jullie wellicht weten heeft De Keet
een vrij beperkte capaciteit. Dus als je erbij
wilt zijn, meld je dan vooral tijdig aan! !

• Reünie met puzzeltocht;!
• Spelactiviteiten volwassenen en kinderen ! Vul het aanmeldingsformulier in dat bij
deze Jubileum Special is gevoegd en stuur
• Karaoke volwassenen (80-er jaren) en
kinderen;!
Juni 2012
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dat vóór 1 augustus 2012 naar Jannie
Rozenbrand, Langstraat 30 Achthuizen.!
Mailen kan ook, naar: !
phrozenbrand@orange.nl !

!
Foto- en filmmateriaal
gezocht!
Heb je familie die in Langstraat heeft
gewoond? !
Ken je oud-Langstratenaeren die inmiddels
ergens anders wonen? !
Weet je of zij nog oude foto’s of filmpjes
hebben?!
Laat ze weten wat de plannen voor het
jubileumfeest zijn en geef hun
adresgegevens (bij voorkeur inclusief
telefoon- en e-mailadressen) door aan de
Feestcommissie. !
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voor bijvoorbeeld bardienst, spelactiviteit
of bij het buffet.!
Ben je een hobby-fotograaf of een hobbyfilmer? En wil je het jubileum voor de
voormalige, huidige en toekomstige
Langstratenaeren vastleggen?!
Meld je dan bij de feestcommissie ter
attentie van Rolf Grielen, Langstraat 8-b in
Achthuizen. Mailen kan ook:
r.grielen@solcon.nl !

!
!
Feestberichten en Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Mail je e-mailadres naar r.grielen@solcon.nl !

Bestuur!
Rolf Grielen — Voorzitter!
Dirk Bal — Secretaris!
Piet Leroy — Penningmeester!
Frans van den Bos — Lid!
Vrijwilligers: !

De Feestcommissie zorgt dat zij op de
hoogte worden gehouden van alle nieuwe
informatie over het feest en neemt
eventueel foto- en filmmateriaal dankbaar
in ontvangst!!

!
Helpen? Graag!!
Het feest en de activiteiten zijn er
natuurlijk voor iedereen, óók voor de
mensen die op de jubileumdag zelf alles
regelen en in goede banen leiden.!
Geef hen ook de kans mee te doen aan
activiteiten en geef je op als vrijwilliger

"
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Lia Bakelaar, Goof Bakelaar, Sjaan Bakelaar, Arjo van Gils,
Guido van Gils, Henk Kreeft, Jeanet Leroy, Robby Leroy,
Mike Osseweijer, Jannie Rozenbrand, Dolf Steyn, Marina
Steyn.!

Contactinformatie!
Belangenvereniging Langstraat e.o.!
Langstraat 28!
3256 AM ACHTHUIZEN!

!

KVK: 40323377!
Bank: 67 71 23 701, Regiobank Achthuizen.!
Dirk Bal, telefoon 0187 - 632 059!
Verenigingsgebouw “de Keet”.!
Beatrixstraat 22!
3256 AA ACHTHUIZEN!
Telefoon 0187 - 632 030!
Website: www.langstraat-dekeet.nl!
E-mail: info@langstraat-dekeet.nl!
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Schrijf je nu in!! !
Vul onderstaande lijst in en stuur die vóór 1 augustus 2012 naar de Feestcommissie van de
Belangenvereniging Langstraat, ter attentie van Jannie Rozenbrand, Langstraat 30 in
Achthuizen. Mailen kan ook: phrozenbrand@orange.nl.!
Zorg dat je op tijd bent, want vanwege onze tijdplanning kunnen we aanmeldingen die
daarna binnenkomen niet meer honoreren. !
Dus: op tijd zijn = erbij zijn!!!!

!

Ja, ik / wij komen naar het jubileumfeest van De Keet!!!

!

Naam
Bent u lid?

▢ Ja, ik ben lid (deelname aan buffet kost € 5,00 p.p.)
▢ Nee, ik ben geen lid (deelname aan buffet kost € 7,50 p.p.)

Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoon

!

Wij doen mee met ▢ middag programma
Aantal personen
Bijdrage p.p.

▢ Buffet

▢ Feest

.. leden

.. niet-leden

€ 5,00

€ 7,50

Totaal bijdrage
Verschuldigde bijdrage vóór 15 augustus overmaken op rekeningnummer 67 71 23 701 van de
Regiobank Achthuizen ten name van de Belangenvereniging Langstraat e.o.!

!
!

Wil je contant betalen? Dat kan, reken dan PERSOONLIJK af bij Jannie Rozenbrand,
Langstraat 30, Achthuizen (dus aanbellen en NIET door de brievenbus doen!!)

