Jubileum Almeerse Hockey Club 1979 – 2019

‘40 jaar Almeerse Hockey Club’
Laten we een waanzinnig feest vieren! ….. Want het is onze verjaardag…

In 1979 is de Almeerse Hockey Club opgericht en dat is precies 40 jaar
geleden. Om dit jubileum te vieren, knallen we terug in de tijd met de hits
van toen met een ’70-’80 Birthday Disco Party! We graaien diep in de
platentassen en gaan jullie verrassen met songs waar je vast nog mooie
(hockey) memories aan hebt.

Maar voordat we los gaan op onze sneakers, hakken of plateauzolen,
nodigen we jullie allemaal uit om te proosten en een hapje te eten.
Ook voor de jeugd hebben we een mooi programma in petto.
Dus…leden, ere-leden, oud-leden, ouders, vrijwilligers, coaches, trainers,
genodigden, etc. …. Jullie komen toch allemaal? Lees snel het programma
en meld je aan! Het wordt een fantastisch jubileumfeest!

Birthday Party Programma:
Vrijdag 18 oktober
• 19.00 - 21.30 Jeugd C en D/ Silent Disco hosted by Dames1
• 22.00 - 01.00 Jeugd A en B, Parahockey I en II, jong senioren/ Silent Disco
hosted by Dames1
Zaterdag 19 oktober
• 16.00 - 17.00 Jeugd V, F en E/ Spetterende theatervoorstelling door
theater Fantast
• 17.00 - 18.00 Allen/ Bubbels, hapjes (uit eigen keuken) en een officiële
PROOST op onze 40ste verjaardag
• 18.00 - 19.30 Allen/ Een klein dinertje wordt je aangeboden door de
Club, verzorgd door Tang Dynastie
• 19.30 - 23.30 Allen/ BIRTHDAY DISCO PARTY BACK TO 1979

PRAKTISCHE INFO:
Het is onze verjaardag, dus dit event word je aangeboden door de Club.
De drankjes zijn wel voor eigen rekening J.
We willen graag weten of je naar ons feestje komt.
Aanmelden via app, website of email vóór maandag 7 oktober
Hoe? Kijk op de volgende pagina.
Voor vragen: 40jaar@almeersehockeyclub.nl

Organisatie Jubileum feest: Judith Appelman, Debby Lautenbach, Roger
Rosner en Boudewijn Hoeneveld

Aanmelden leden via de website:
1. Inloggen
2. Ga naar Club
3. Ga dan naar Evenementen
4. Meld je aan!
Aanmelden leden via de app:
1. Ga naar ‘... meer’
2. Klik op Evenementen
3. Meld je aan!
Kun je je niet aanmelden via de website of app:
Stuur dan een email naar 40jaar@almeersehockeyclub.nl
A.u.b. voor- en achternamen vermelden van degenen die komen en voor welk
evenement men komt.

