18 mei 2018

Met verwijzing naar het succesvolle TV-programma “Heel Holland Bakt”, gaat nu heel Croda
bakken.
Wat gaan we doen?
In dezelfde locatie waar in 2016 de Bonbon workshop was, ga je nu je eigen taart vullen,
maskeren, bekleden en decoreren.
Femke en Sander zullen je op hun bekende enthousiaste manier begeleiden en
verschillende technieken leren.
Je kunt zelf je onderwerp kiezen: verjaardag, zo veel jaar getrouwd, zwanger, geboorte etc.
De taart kan prima in de vriezer bewaard worden, zodat je hem kunt gebruiken op je
bepaalde moment.

Voor de kosten hoef je het niet te laten.
Je betaalt slechts € 15,00 eigen bijdrage.
De workshop begint om 19.00 uur.
Een kwartier voor aanvang kun je al naar binnen op het onderstaande adres.
Er is maar beperkt plek, maximaal 25 deelnemers.
Indeling gaat naar volgorde van binnenkomst van je aanmelding.
Uitgezonderd degenen die zich al eerder hebben opgegeven (na de vooraankondiging in
november 2017).
Zij hoeven nu alleen maar te bevestigen met hoeveel personen ze komen.
Je mag één introducee meenemen.
Indien er veel meer dan 25 aanmeldingen komen, organiseren we 21 september deze
activiteit nog een keer.
Inschrijving sluit 30 april, maar ik hoop eigenlijk dat we dan al overvol zitten.
Zodra 18 mei vol zit, zal ik een mail uitsturen om te bevestigen wie de 25 gelukkigen zijn.
En de inschrijving voor 21 september zal dan meteen geopend worden.

Je kunt echter nu ook al aangeven of je 21 september wilt reserveren, mocht je 18 mei
buiten de bak vallen.
Dan heb je voorrang bij de inschrijving voor die dag.
Dat geldt tevens voor degenen die al eerder hebben aangegeven 18 mei niet te kunnen.
N.B. Tevens in de maak (onder voorbehoud):
Stadswandeling
Workshop Huidverzorging
Gecombineerde Whiskey-/Wijn-proefavond (na de zomer)
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de PV,
Ron van Aken, Paul van den Berg, Dennis Bergsma, Gerrit Bergsma,
Eddy Breedijk, Ronald Hendriks, Gerrit Kik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres: Jan Tinbergenstraat 27c, 2811 DZ Reeuwijk.
Met de fiets:
Vanaf de Plaswijckweg kun je evt. de geel gearceerde route volgen.
Anders de autoroute volgen.
Met de auto:
Vanuit Gouda: Bodegraafse straatweg/Zoutmansweg volgen.
Andere richtingen: Afslag A12 Reeuwijk.
Dan het Zoutman-terrein volgen.
Op dat terrein staan zwarte borden, waar de straatnamen op worden aangegeven.

