
  
 

                           

 
Het bestuur van Het Surinaams Verbond heeft het genoegen u uit te nodigen voor het 

traditionele Najaarsfeest: 
 

Datum:        zondag 4 november 2018  

Plaats:        Brasserie De Hoge Dijk, bij Golfterrein De Hoge Dijk, 

                 Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam (parkeren (€1), bushalte  

                    Weltevreden is nabij met bus 120 of 126, metro Reigersbos op 16 min. lopen) 

Bijdrage kosten: € 15,00 p.p. bij vooruitbetaling  ( € 17,50 aan de zaal ) 

Aanvangstijd:     16:00 uur     LET OP! VOL-IS-VOL, maak op tijd over om erbij te zijn!        

Eindtijd:             22:00 uur                                             
 

Een mooie gelegenheid om met uw gezin, familie, vrienden en kennissen gezellig 

samen te zijn, te dansen en wat te eten en te drinken!  

De muzikale begeleiding wordt deze avond verzorgd door  

onze huisband Combe  en DJ Tjark  

De catering wordt verzorgd door Rob’s catering.  

Let op!! Het bedrag van € 15,00 voor de bijdrage in de kosten is alleen geldig bij 

vooruitbetaling op IBAN: NL67 INGB 0003 8005 35 t.n.v. “Het Surinaams 

Verbond” onder vermelding van “Najaarsfeest”. 
 

Leden die bij zijn met de contributie krijgen 2 gratis fiches voor consumpties ter waarde van € 6,00. 
 

Om de toegangskaarten voor u klaar te leggen vragen wij u om bij vooruitbetaling a.u.b. ook alle 

namen door te geven aan het secretariaat of aan een van de onderstaande personen:   

Shirley Linch 0229 - 230099 

s.j.linch60 @ kpnmail.nl 

Jenny Bodeutsch 06 - 20977823 

jobodeutsch49 @ gmail.com 

Yvonne Mannsur 020 - 6462401 

ymannsur @ gmail.com 

Louk Vergnes 020 - 6450043 

vergnes33 @ gmail.com 

Jim Neiden 06 - 49642636 

JimNeiden @ cs.com 

Egbert Doest 06 - 26076985 

ejwdoest @ upcmail.nl 

Susan Stuger 

 

023 - 5631553 

sstuger @ ziggo.nl 

Myra Buth 0183 - 512 221 

  John vd Korput 

Secretariaat 

mail @ het-surinaams-verbond.nl 

 

Bankrekening IBAN: NL67 INGB 0003 8005 35, t.n.v. Het Surinaams Verbond  
 

Tijdens dit feest kunnen foto’s gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden op onze 

 website www.het-surinaams-verbond.nl. Door deel te nemen aan dit feest gaat u hiermee akkoord, 

tenzij u dit uitdrukkelijk niet wenst en ter plaatse aangeeft bij de fotograaf of een bestuurslid.        

http://www.het-surinaams-verbond.nl/

