12:00- 14:00 op 07 JULI 2019

PICKNICK jij mee
tijdens UIT bij de Plas?
GEZOCHT
Levensgenieters die samen met vrienden, familie, buren of gezin komen picknicken aan het
Nijeveense Strand. Heerlijk loungen op een dekentje, lekker eten, drinken, gezellige sounds en veel
te beleven op en rond het water. Een onvergetelijke dag voor iedereen!

PICKNICK bij de Plas
Is een onderdeel van UIT bij de Plas georganiseerd door de Handelsvereniging Nijeveen op zondag
7 juli 2019. Een middag bij de plas vol entertainment en spel, voor jong en oud. Kortom een
evenement voor het hele dorp.

BESTEL JE PICKNICK ONLINE! PROGRAMMA
Vraag vrienden, familie, buren en/of gezin en bestel nu alvast je PICKNICK zodat je er zeker van
bent dat jullie aan PICKNICK bij de Plas mee
kunnen doen. Het aantal deelnemers is beperkt!
Bestel online via
www.handelsverenigingnijeveen.nl/uitbijdeplas

KOSTEN
Prijs per persoon € 10,Prijs kinderen t/m 12 jaar € 8,50
De kosten kun je meteen online betalen.
Minimum aantal deelnemers per bestelling
is 2 personen.
Na betaling ontvang je per persoon een ticket
die je op zondag 7 juli mee moet nemen.
Wij zorgen ervoor dat er een goedgevulde
PICKNICK-TAS voor jullie klaarstaat.
meer info op:

www.facebook.com/UITNijeveen

Om 12.00 uur gaan we van start. We hebben de
Plas en het Nijeveense Strand omgetoverd tot
een waar PICKNICK-oord.
Een waterattractie voor de kleintjes in het ondiepe water, een klimmuur waarop je heel de
plas kunt overzien, muziekje op de achtergrond,
heuse Beachbar, TOBBEDANSEN, etc. Genoeg
ingrediënten voor een fantastische middag!

NOG VRAGEN?
Mocht je vragen hebben over PICKNICK
bij de Plas? Stuur een e-mail naar
uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl.
Tot zondag 7 juli. Het belooft een spetterende
dag te worden!
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