UITNODIGING
Wanneer?

Za 25 juni 2022
Waar?

Terrein HSV The Flags
Lisse
S.v.p. aanmelden via
nl

Jubileum aanmeldingsformulier
of

www.theflags.nl

Viering 50 jarig
bestaan van de club
zaterdag 25 juni 2022
Vanaf 14.00

Op 9 september 1970 is HSV The
Flags opgericht. We bestonden in 2020
dus 50 jaar. Het feest hebben wij door
Corona iets moeten uitstellen, maar zijn
blij dat we het nu kunnen vieren op
zaterdag 25 juni a.s.
Wij vinden het hartstikke gezellig
wanneer jij als lid, jeugd- of oud Flagslid hierbij kunt zijn. Ouders van de
jeugd en partners zijn ook van harte
welkom!
Aanmelding
Om een inschatting te kunnen maken
van het aantal gasten graag allen
aanmelden via dit formulier of via The
Flags website.

Lisse
Spekkelaan 10

Informatie:

Oproep
• Blijf vooral het nieuws doorgeven aan je
oude teamgenoten en laat ze zich
aanmelden.

www.theflags.nl
The flags facebook pagina
jubileumfeest.flags@gmail.com

+31 (0)6 51615813

• Foto’s uit de oude doos zijn van harte
welkom. Graag per e-mail versturen. Wij
zorgen dat deze op ludieke wijze worden
tentoongesteld.
• Sponsoring - heb je (feest)materiaal of
relevante diensten ter beschikking. Tegen
vermelding van je bedrijfsnaam houden
wij ons aanbevolen!
• Vrijwilligers - wil je helpen tijdens en na
het evenement, laat het ons weten!

Programma
van 14.00-17.00 uur

Speciaal voor de jeugd wordt
een sportieve middag georganiseerd.
Er is een springkussen aanwezig en er
worden spelletjes georganiseerd. Bij
mooi weer gaan we sliden! Dus neem
je zwembroek en handdoek mee! We
sluiten het jeugdprogramma af met een
minidisco, patatjes en snacks.
Vanaf 16.00 uur inloop en ontvangst
van genodigden voor de borrel.
Om 16.30 uur wordt het feest officieel
geopend met een toespraak door de
wethouder van Sport, om 17.00 uur
gevolgd door een spetterend muzikaal
optreden van Djembe Agogo. Dit alles
onder het genot van een hapje en
drankje (18+).
Van 20.00 tot 24.00 uur wordt voor
gasten vanaf 16 jaar en ouder een
feest georganiseerd met muziek uit de
afgelopen 50 jaar, verzorgd door onze
huis DJ, Norbert. Dus voetjes van de
vloer!
We zien uit naar jullie komst, meld je
vooral hier aan!
The Flags Jubileum Commissie
Dominique, Ingrid, Joëlle, Ricky en Wendy

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door

Bodybouw - Casa di Faab - KBM - Venne Chauﬀeursdiensten

