
90 jarig Jubileumfeest

   

Datum: zaterdag 8 juli 2017

Wat gaat er precies gebeuren?
Na het ontvangst gaan we olv een professionele danser, een gezamenlijke warming-
up doen.
Vervolgens aanvang ludieke spelen:
Daarna gaan we van start met een soort 6-kamp waarbij iedereen ingedeeld zal 
worden in groepjes (alle leeftijden mix) en de verschillende onderdelen afwerkt. 
Spelvoorbeeld: het  levend voetbalspel, jeu de boulen, sponzenspel, kennisvragen, 
etc.



Van 16.30 – 18.00 uur kan iedereen uitblazen onder het genot van een drankje. 
Graag willen we in deze terraspauze of ’s avonds liefhebbers uitdagen om mee te 

doen aan THOR’s GOT TALENT 
Je mag play backen, goochelen, zingen, dansen of vuur spuwen. Het maakt niet uit. 
Ons podium staat klaar voor THOR-talent. 
Een act samen met je sportmaatje(-s) mag natuurlijk ook. Leef je uit.
Je kunt je aanmelden bij Jeanine van Overveld en Toon van Osta via 
jeanine.van.overveld@home.nl en eltigre1950@hotmail.com 

Voor wie is het feest?
Alle Thorleden zijn van harte welkom. Wél graag inschrijven  vóór 11 juni a.s. via 
www.inschrijven.nl waar je zoekt op de naam “THOR of “datum “8 juli” 
Of wanner dit niet lukt dan kan aanmelden ook plaatsvinden via Willem Advocaat
e-mailadres wadvocaat@home.nl of vraag naar hem bij je trainer.

Moet je je ook inschrijven als je een act wil doen?
Ja graag !!!! 
Dan kun je tevens aangeven of je ook met de spelen mee wilt doen en/of de BBQ  en
of je wel of niet met een act wilt meedoen of dat je niet met de activiteiten 
meedoet, maar wel graag erbij wilt zijn of misschien het ook leuk vind om als 
vrijwilliger die dag ons bij de spelen of BBQ te willen helpen. Alle hulp is altijd 
welkom om deze dag voor alle Thorren oer-gezellig en onvergetelijk te maken !

Wat kost deelname aan deze dag?
Kosten: € 5,- ongeacht waar je aan deelneemt. Daarvoor krijg je: 4 consumptie-
bonnen en bonnen voor de BBQ (div. vleessoorten, 5 verschillende salades, 
stokbrood, kruidenboter en diverse sauzen. Er zullen koks aanwezig zijn die het 
bakken voor hun rekening nemen. Dus bordje volgooien en eten maar!

Tot slot………  Het Jubileumboek !
Alles over 90 THOR is te lezen in het onlangs uitgebrachte jubileumboek. Dit 
schitterende boek is tegen betaling van slechts €14,95 verkrijgbaar achter de bar 
Thorhonk. Een mooi naslagwerk met vele foto’s, interviews en verhalen.

Mis het jubileumfeest niet !!!!
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