Appelboomkesfestijn
Op zaterdag 6 september 2014 had voor de 1ste maal een barbecue plaats in de tuin van
De Appelboom. We mochten 350 grote en kleine mensen ontvangen. Het zonnetje was er, er
waren vele leuke kindjes en grote mensen, we hadden een hele grote tent, een gezellige
speelhoek, een heel lekker buffet. Groot en klein kon naar hartenlust smullen.
Kortom het was een fantastisch tuinfeest !!!

Aangezien zulks een barbecue heel wat voorbereidingen en inspanningen vergt van de
medewerkers werd er beslist om in het jaar 2015 geen barbecue te organiseren.
Graag wensen we u alvast uit te nodigen voor de barbecue die op 4 juni 2016 zal
plaatsvinden in De Appelboom …. NOTEER ALVAST DEZE DATUM IN UW
AGENDA !!!
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Woordje van dank…
… aan al de mensen die we mochten ontvangen op onze barbecue. Het was voor velen een prettig weerzien
… aan al de vrijwilligers en medewerkers voor het welslagen van deze barbecue. In het bijzonder aan Jorg en
Kendys familie.
… aan dranken Houben. Voor het sponsoren van heel wat drank tijdens de barbecue
… aan al de mensen die ons zo’n mooie tombolaprijzen geschonken hebben
… aan de trouwe steunleden. Dankzij hun bijdrage kunnen we ons budget van spel- en behandelmateriaal wat
verhogen
… aan de medewerkers die programmaboekjes
verkocht hebben tijdens het Schots Weekend in
Aldenbiezen
… aan de Rotary Club Bilzen-Aldenbiezen. Van hun
mochten we een mooie som van € 500 in
ontvangst nemen
… aan de provincie Limburg. Voor het schenken van de
provinciale subsidie
… aan de Vlaamse Regering voor hun bijdrage in de werkingskosten
… aan Kendy en Jessica. Al gedurende 5 jaren dragen zij hun steentje bij voor de goede zorgen voor de kinderen
van De Appelboom. Tijdens het personeelsfeestje mochten ze een bloemetje ontvangen van onze nieuwe
directeur Frank Bartholomé.
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