
 
 
 

 

feest 40 jaar Albertshoven  
zaterdag 11 juni vanaf 15.00u 

 
Dit jaar bestaat onze wijk en de bewonersvereniging 40 jaar. Wij vieren dit met een feest op 11 juni. 

 Om 16.00 uur aanbieding van het boekje “40 jaar Albertshoven” aan wethouder Kuiper. 
Ook alle aanwezigen krijgen dit fraaie boekje, boordevol 
foto’s en informatie over de architectuur van de wijk, de 
geschiedenis van de vereniging etc. 

 Daarna zal een toast worden uitgebracht en is er een 
bijzondere kennisquiz. 

 De volwassenen kunnen gezellig bijkletsen met 
buurtbewoners onder het genot van een  
drankje. Ook is er een heerlijk grill-snackbuffet. 

 Voor de kinderen verzorgt de Annie MG Schmidtschool een 
knutselhoek en de kinderen kunnen worden geschminkt. 

 Het feest vindt plaats in Restaurant de Sniep en duurt tot ongeveer 18.00 uur.  
 
 
 

De kosten -inclusief drankjes en buffet- bedragen slecht € 2,50 per persoon! 
 

U kunt de kosten overmaken op rekening NL36INGB0003757249 van de vereniging. 
 

 
 

Aanmelden is mogelijk door een mailtje naar info@albertshoven.nl of door onderstaand strookje in 
te leveren. De toegangsbewijzen ontvangt u na het overmaken van de kosten (kinderen tot 4 jaar 
gratis). De munten voor de drankjes krijgt u bij binnenkomst.  
 

Het feest is bestemd voor de leden van de vereniging. Bent u nog geen lid? Toon dan nu uw 
betrokkenheid bij de wijk en uw medebewoners en word lid. Het lidmaatschap kost slechts € 12,- per 
jaar. U kunt dat tegelijk met de kosten voor het feest overmaken. 
 

Voor vragen: Wim Tijbosch, van Schendelhove 9, tel. 06-52183385  
  Mies Groenewegen, Nesciohove 83, tel. 3514573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Antwoordstrookje feest 40 jaar Albertshoven 
 

Ja, ik wil graag op zaterdag 11 juni deelnemen aan het lustrumfeest.  
Naam en adres: 
........................................................................................................................................................... 
Telefoonnummer: ............................................................. e-mailadres: ........................................................ 
Aantal personen:.................................................................................................................................. 
Graag z.s.m. inleveren bij Wim Tijbosch of Mies Groenewegen of stuur een mailtje naar info@albertshoven.nl. 
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