SOCIETEIT DE WATERKANT – PULCHRI STUDIO , LANGE VOORHOUT 15 – DEN HAAG

Zondag 21 juni 2015, Gezellige familie (sport) dag , met
heerlijke BBQ , op het Landgoed Dutch Soesterberg !!
Beste leden, Waterkanters,
Graag nodigen wij jullie uit met het gezin, vrienden en familie voor onze jaarlijkse
familiedag, die ook dit jaar zal plaatsvinden op het prachtige landgoed “ DUTCH
SOESTERBERG ”.
De deuren gaan al open om 13:00 uur en de” vroege vogels” worden verwelkomd met een
lekkere kom soep. ( * soep wordt tot uiterlijk 14:30 uitgedeeld )
14:00 uur starten we echt !!
14:00 tot 15:00 uur- troef call kaartspel
15:15 uur- Samba / Salsa workshop.
15:45 uur tot 16:15 uur : Kung -Fu workshop
16:15 uur geeft Clive Emanuelson een workshop “ weerbaarheid “ voor vrouwen.
17:00 uur – einde van de activiteiten, maar zeker geen einde dag. Hierna Buffet BBQ .
Voor al deze activiteiten (behalve de workshops ) doen we graag een beroep op
“vrijwilligers”, die ons willen helpen er een ouderwetse gezellige Familiedag van te maken.
Geef je op bij Marcel Polak- bestuurslid / 06- 53892452
De entree voor die dag inclusief diverse snack, geheel verzorgde BBQ , desserts en nog veel
meer bedraagt:
Voor leden
: € 15,00 p.p. ( inclusief hun thuiswonende kinderen vanaf 12 t/m 23 jr. )
Introducees
: € 25,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar = gratis !!
Voor kinderen is er lekkere Surinaamse stroop verkrijgbaar ( kosteloos ), heerlijk in
combinatie met SCHAAFIJS . Volwassenen kopen hun drankjes aan de bar van Dutch
Soesterberg, tegen redelijke prijzen. Wij zien graag jullie aanmelding tegemoet en
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verzoeken in verband met de organisatie om dit zo snel mogelijk te doen per email via
socwaterkant@gmail.com of bel één van de bestuursleden.
Eunice Lionarons : 06 52021140
Don van Aalst
: 06 14685445
Marcel Polak
: 06 53892452

(* reserveren= aanmelden en betalen ) . Betalen aan de poort is NIET mogelijk ! Daarom
het uitdrukkelijk verzoek van het bestuur ruim op tijd uw aanmelding en betalingen te
voldoen. Aanmeldingen en betaling zien wij graag tegemoet vóór 14 juni 2015 en wij
verzoeken de betaling te voldoen via één van de rekeningen van Sociëteit de Waterkant:
ABNAMRO bank : NL19ABNA0568902017 en ING bank: NL46INGB0000049050

Adres en routebeschrijving:
Dutch Soesterberg, Oude Tempellaan 1, 3769 JA , Soesterberg
OPTIE 1:
Voor de navigatiecomputer: huisnummer 3 invoeren
Vanaf de A28 afslag Soest/Soesterberg, bij de stoplichten linksaf richting Soesterberg. De
eerste rotonde driekwart en dan het eerste, doodlopende, straatje in. Daar is de poort van
Dutch Soesterberg.
OPTIE 2:
Voor een uitgebreide routeplanner zoekt u via Google naar Dutch Soesterberg. Via die
homepage klikt u linksboven op “route”, u ziet vervolgens 2 ANWB route-keuzes, vul de
rechter-planner in en u krijgt dan de uitgebreide routeplanner die u naar Dutch
Soesterberg zal leiden.

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op 21 juni 2015.
Namens het Bestuur,
Don van Aalst ( secretaris )
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