Beste leden van Tennisvereniging Ederveen,

Heeft u altijd al eens ballon willen varen maar om een of andere reden is het er nooit van gekomen!?
Te ver weg om op te stappen, geen tijd of te duur?
Nu kunnen deze bezwaren allemaal overboord: Wij maken het mogelijk om samen een hele mooie vaart
te gaan maken, vertrekkend vanuit Ederveen of nabije omgeving. We proberen de vaart zo te plannen
dat deze over Ederveen gaat, naar……??
Tennisvereniging Ederveen organiseert:

BALLONNENFeestje Ederveen
Nu willen jullie allemaal weten wanneer dit plaats gaat vinden natuurlijk:
De volgende data staan in de planning:
Vrijdagavond 18- en zaterdagmorgen 19 september
Bij slecht weer zal uitgeweken worden naar vrijdagavond 25- en zaterdagmorgen 26 september.
De afspraak op de avond is rond 17.30 uur
In de morgen is dat 7.30 uur.
Kosten zijn slechts 100 euro pp.
Lijkt het je leuk om samen met vrienden en bekenden een mooie vaart te maken boven Ederveen geef je
dan nu op.
Graag opgeven via de mail: teus100@planet.nl
Geef duidelijk aan bij welke vaart je graag ingepland wilt worden. We kunnen geen garantie geven dat
dat ook gaat lukken maar we doen ons uiterste best!
Let op: wanneer je je opgeeft dan ook graag meteen het geld overmaken.
Jouw reservering is pas definitief na betaling.
Het geld kan overgemaakt worden op rekening nummer IBAN NL51 RABO 0120 5927 38
Het geld van betaalde ballonvaarten wordt niet meer terug gestort. Indien u echt niet kan op de data
van de vaart is uw boeking over te dragen aan een ander persoon. Hiervan willen we dan wel graag
middels een e-mail op de hoogte gesteld worden.
Kijk ook eens op https://www.facebook.com/pages/BallonnenFeestje-Ederveen/1648504292093158 Of
op www.tv-Ederveen.nl om de verdere planning en informatie over dit prachtige evenement te volgen.
We zien jullie allemaal graag in September en in ieder geval een fijne vakantie.
Namens BallonnenFeestje Ederveen 2015
Karen v Middendorp en Teus vd Brink

