Beste Leden van de DBB,

Zoals jullie al wel gezien en/of gehoord hebben bestaat de DBB dit jaar 75 jaar. Dit willen we als
jubileum comité natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en naast het jubileumtoernooi van 17
september 2022
Waar jullie hopelijk ook al voor ingeschreven hebben
Er natuurlijk ook een feestavond. En wel op……
Zaterdag 24 september in
Café-Zalencentrum De Viersprong in Dongen
Inloop van de feestavond zal starten om 19:30 uur en gedurende de avond zal er gezorgd
worden voor muzikale ondersteuning door een DJ zodat er gedanst kan worden. Gezien de
verschillende zalen is er ook ruimte om rustig met elkaar aan tafel te buurten en verhalen over
vroeger op te halen.
Tijdens de avond zal er ook gezorgd worden voor de innerlijke mens. Standaard drankjes zijn
verkrijgbaar aan de bar en er zal gedurende de avond gezorgd worden voor een hapjes buffet en
ook zal er rondgegaan worden met finger-food. En natuurlijk zal ook de befaamde ouderwetse
trekmuur van Fred aanwezig zijn om later op de avond een lekkere kroket of frikandel te
trekken.
Kortom, het beloofd een leuke avond te worden die we met alle biljarters en hun partners willen
gaan vieren om dit lustrum niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Dus als je erbij wil zijn op deze avond geef dit dan door een het bestuur van jullie vereniging die
geven dan op hun beurt dit door aan het feest comité middels een online opgaveformulier
waarvan hun een link hebben ontvangen dit is mogelijk tot 1 september 2022
Om “zeker” te zijn van opkomst na aanmelden willen we een symbolisch bedrag van €7,50
vragen p.p. Op deze manier kunnen we de vaste kosten dekken als mensen uiteindelijk toch niet
komen ondanks dat ze wel aangemeld hebben.
Hopende op een grote opkomst verblijven we,
De feestcommissie

