Anhem, april 2007

Thialf, wie kent deze mooie groene speelplek in het Spijkerkwartier nu niet? En je hoeft echt niet alleen kind te zijn om je te vermaken op
Thialf. Thialf is er voor jong en oud. Lente, zomer, herfst of winter, er is altijd wel iets leuks te doen. Denk aan georganiseerde
activiteiten als de jaarlijkse kerstboomverbranding en het wijkfeest. Wie herinnert zich niet het afgelopen wijkfeest Zot op Zot. Een groot
succes bezocht door ongeveer duizend mensen uit het Spijkerkwartier. Of neem bijvoorbeeld een gewone doordeweekse dag op Thialf: lekker
luieren en kletsen in het zonnetje, kinderen die naar hartenlust spelen. Kortom, een geweldige plek om van te genieten!
Helaas is Thialf bijna geheel afhankelijk van de hulp van vrijwilligers, sponsors en donaties. Zonder hulp kunnen deze activiteiten niet
georganiseerd worden. Daarom doen wij een dringend beroep op alle bewoners van het Spijkerkwartier om Thialf te steunen. Dat kan door je
op te geven als vrijwilliger en/of een financiële bijdrage te leveren. De antwoordstrook kan ingeleverd worden op basisschool De Arcade (er
staat een duidelijk herkenbare doos op een centrale plek in de aula) of bezorgd worden bij Thialf-Bouwspeelplaats.

Namens het bestuur van Thialf alvast heel erg bedankt en tot ziens bij Thialf!
Twan Driessen
06 24 98 11 99

LET OP: Reserveer nu alvast zaterdag 15 september voor het volgende wijkfeest!

------------------------------------------------------------------------à
antwoordstrook

Als vriend van Thialf ondersteun ik de Stichting Thialf met €10,- (of meer) per jaar. Zo wil ik een steentje bijdragen aan de activiteiten die
de medewerkers van de Thialf Bouwspeelplaats organiseren voor de kinderen en hun ouders/verzorgers uit de wijk.

Hierbij machtig ik Stichting Thialf om jaarlijks af te schrijven:
O

€10,-

O

……………… (vul hier bedrag in als u een hogere donatie geeft)
Het bedrag wordt in september van uw rekening afgeschreven.

O

Ja, ik meld mij aan als vrijwilliger.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel:
Rek. nr:
E-mail:
Handtekening:

