
Aankondiging activiteit 
Tienerwerk Lieshout 

 
  

op 13 januari 2017 
Beste tiener/ouder van tiener, 

De vrijwilligers van &RG-teens, tienerwerken Lieshout organiseren een te gekke spraakmakende 
spelshowavond. 
We herhalen CRAZY 88. Een verbluffende, verrassende, spannende en lachwekkend interactieve 
spelshow. Dus geen avondje achter de computer of TV, we gaan bewegen, puzzelen, strijden, lol 
maken en nog veel meer. Ook zijn er  mooie prijzen te winnen.  

Omdat we groepen moeten formeren is het van belang om vroegtijdig te weten met hoeveel 
deelnemers er rekening gehouden moet worden. Wil je mee doen? Zorg er dan voor dat je een groep 
vormt van tussen de 4 en 7 tieners en 1 ouder/begeleider. 
Vul het onderstaande opgavestrookje in en lever deze in bij het onderstaande adres. Wij kunnen de 
hulp van ouders hard gebruiken om groepen te begeleiden want e.e.a. speelt ook buiten het dorpshuis 
af. U kunt zich net als uw kind gelijktijdig aanmelden middels de antwoordstrook. Ook hebben we per 
groep minimaal 1 telefoon nodig welke foto’s en filmpjes kan maken. Vul het invulstrookje vóór 11 
januari  in en lever het in op het onderstaande adres. Doe dit op tijd, want VOL=VOL 
Er zijn geen deelnamekosten. Consumpties en versnaperingen zijn voor eigen rekening.  
Vergeet niet je pasje mee te nemen. Wees op tijd want om 19.30 uur starten we! Om 22.00 uur kunnen 
jullie weer opgehaald worden om terug naar huis te gaan. 

Vul het opgavenstrookje hieronder in, doe deze in een enveloppe, en lever deze voor 11 januari in de 
brievenbus bij Marcel Jansen af, De Vang 30 Lieshout.  

Dit belooft weer koelvette avond te worden !! 
Graag tot ziens op 13 januari om 19.30 uur in het Dorpshuis aan de Gotenhof te 

Lieshout! 

Namens de vrijwilligers van &RGTeens  

✁ De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade,verlies of diefstal van goederen en 
blessures of verwondingen van personen. 

  -----------------------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------
Deelnemer 1:     Deelnemer 2:     Helpende Ouder:  
Naam:_____________________  Naam:_____________________  Naam:_____________________ 
Adres:_____________________   Adres:_____________________  Adres:_____________________ 
Telefoonnummer:___________  Telefoonnummer:___________  GSM nummer:_______________ 
Geb. Datum:_______________  Geb. Datum:_______________  E-mailadres:________________ 

Deelnemer 3:    Deelnemer 4:    Deelnemer 5:  
Naam:_____________________  Naam:_____________________  Naam:_____________________  
Adres:_____________________  Adres:_____________________  Adres:_____________________  
Telefoonnummer:___________  Telefoonnummer:___________  Telefoonnummer:___________  
Geb. Datum:_______________  Geb. Datum:_______________    Geb. Datum:_______________ 
           
Deelnemer 6:    Deelnemer 7:     
Naam:_____________________  Naam:_____________________   
Adres:_____________________  Adres:_____________________   
Telefoonnummer:___________  Telefoonnummer:___________  
Geb. Datum:_______________  Geb. Datum:_______________  

   
Dit strookje in gesloten enveloppe voor 11 januari inleveren bij Marcel Jansen, De Vang 30 Lieshout

CRAZY 88


