
 
 

 

                           

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

voor het traditionele Najaarsfeest: 
 

Datum:        zondag 13 november 2022  

Plaats:        Event Center Fokker, Galazaal 

       IJweg 1094, 2133MH Hoofddorp  
                      (Beperkte parkeerplaats, 9 min. lopen vanaf busstation Station Boven, Hoofddorp) 

Bijdrage kosten: € 20,00 p.p. bij vooruitbetaling  ( € 22,50 aan de zaal ) 

Aanvangstijd:     17:00 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! U bent van harte welkom. 

De muzikale begeleiding wordt deze avond verzorgd door  

 en 

De catering wordt verzorgd door  

Let op!! Het bedrag van € 20,00 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” met voor- en achternaam p.p. 
 

Leden die bij zijn met de contributie krijgen 2 gratis fiches voor consumpties ter waarde van € 5,50. 

Drankjes kunnen contant, per pin of fiche betaald worden, eten alleen contant. 

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 

Maaike Arnhem 06 - 17808890 

Jim Neiden 06 - 49642636 

JimNeiden @ cs.com 

Jenny Bodeutsch 06 - 20977823 

jobodeutsch @ outlook.com 

Susan Stuger 

 

023 - 5631553 

sstuger @ ziggo.nl 

Iwan Tay 06 – 51508985 

iwan.tay @ chello.nl 

Louk Vergnes 020 - 6450043 

vergnes33 @ gmail.com 

John vd Korput 

Secretariaat 

mail @ het-surinaams-verbond.nl 

 

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.     

 
Let op: Belangrijke informatie op de achterzijde    

  

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


Bereikbaar met het openbaar vervoer 

Vanaf treinstation Hoofdorp, busstation Boven, Bus Connection R-NET 300 richting Haarlem 

Station, tot bushalte Bornholm, Hoofdorp. Vanaf daar is het +/- 9 min. lopen. 

Neem het Holmscholenpad naar het Sparresholmpad (kaart hieronder). 

  

Bereikbaar met de auto uit richting Amsterdam (zie ook https://eventcenterfokker.nl/route/) 

Neem op de A4 afslag 3 (Hoofddorp/Aalsmeer). Sla onderaan de afslag rechtsaf en volg de N201 

richting hoofddorp. Ga bij industrieterrein De Hoek linksaf en blijf op de N201 (Weg om de Noord) 

richting Haarlem/Heemstede. Sla na de brandweerkazerne linksaf (IJweg). Volg deze weg en neem 

de derde afslag links tot de parkeerplaats naast onze locatie (IJweg 1094). Voor een alternatieve 

parkeerplaats volg de IJweg en neem de vierde afslag (IJweg 1100). 

                 Looproutes vanaf parkeerplaats: 

 
                                                                                                                 Sparresholmpad 

Annuleren 

Liever niet! Maar als u een goede reden heeft accepteren we annuleringen mits ruim van te voren 

doorgegeven. Bij een geldige annulering wordt het bedrag van uw toegangsbewijs na het feest terug 

gestort op de rekening waarvan betaald is. Annuleringen worden na 4 november 2022 niet meer 

geaccepteerd. Voor leden geldt een uitzondering: Leden kunnen tot 1 dag voor het feest, met een 

geldige reden, annuleren. Op de dag van het feest worden annuleringen niet meer geaccepteerd.    

 

Corona 

Heeft u verkoudheidsklachten, moet u veel hoesten of niezen, heeft u verhoging of koorts of heeft u 

geen reuk of smaak meer? Dit kan op Corona duiden. U kunt dan beter thuis blijven. Bij klachten 

wordt ook een zelftest aangeraden.  

 

Disclaimer 

Deelname aan activiteiten georganiseerd door Het Surinaams Verbond geschiedt op eigen risico. 

Het Surinaams Verbond en haar organen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van 

welke aard ook, ontstaan tijdens of als gevolg van deelname aan activiteiten, waaronder, doch niet 

beperkt tot, lichamelijk letsel, ziekte en beschadiging, verlies of diefstal van kleding of andere 

eigendommen. 

 

Correspondentieadres:  

Het Surinaams Verbond 

Postbus 5038 

1380 GA Weesp 

Correspondentie e-mail adres:     

mail@het-surinaams-verbond.nl         

 

 

Informatie over de vereniging: 

www.het-surinaams-verbond.nl 

 

https://eventcenterfokker.nl/route/

