
Uitnodiging 1 mei viering 

Beste partijgenoten op Voorne-Putten, 
 
Binnenkort is het weer 1 mei en op Voorne-Putten is het inmiddels een 
traditie geworden dit gezamenlijk te vieren.  
Deze keer is de 1 Mei viering in Hellevoetsluis. Wij hebben een  
mooi programma samengesteld en hopen op uw aller komst. 

 
HET PROGRAMMA begint om 15.00 uur en ziet er als volgt uit: 
 

Inloop vanaf 14.30 uur 

 Welkomstwoord door de nieuwe voorzitter van afdeling PvdA Voorne, Bert van Ravenhorst 

 Huldiging jubilarissen 

 Interview tussen jonge en oudere leden 

 Gastspreker: Tweede Kamerlid Joyce Vermue 

 Even in beweging met de buikdansgroep van Senna 

 17.30 – 19.00 uur – Barbecue 

 Pub quiz 

 Afsluiting rond 20.00 uur 
 
Dit alles met muzikale omlijsting van de band GARE DU SWING 
En natuurlijk zal het zingen van de Internationale niet ontbreken 

 
LOCATIE: 
De Oude Woelhoek 
Achterdorp 9, 3223 BA Hellevoetsluis 
 
Heeft u problemen om hier te komen, neemt u dan contact op met De Rode Taxi. Anneke Lagendijk, email: 
a.lagendijk1947@hetnet.nl of bel met 0181-315871. In verband met het organiseren van het vervoer wordt 
u verzocht uiterlijk dinsdag 26 april aan te geven of u gehaald en thuisgebracht wilt worden. 
 
BELANGRIJK 
Zoals u op het programma heeft gezien is er om 17:30 uur een Barbecue. Mocht u dieetwensen hebben, laat 
het dan even weten, dan proberen we hier rekening mee te houden. 
Het is echter wel van belang u voor het eten op te geven. Wij zouden het heel vervelend vinden als er 
uiteindelijk te weinig te eten is of we veel zouden moeten weggooien. 
 
Ik zou u dan ook willen vragen om uiterlijk dinsdag 26 april op te geven of u mee eet. U kunt een mail sturen 
naar Anneke Lagendijk a.lagendijk1947@hetnet.nl  of bel 0181-315871.  
Graag opgeven met hoeveel personen u wilt deelnemen aan de barbecue. 
 
BIJDRAGE 
Ook dit jaar hebben wij weer ons best gedaan om een viering te organiseren voor alle leden van de PvdA. U 
zult begrijpen dat de organisatie van een dergelijk evenement een kostbare aangelegenheid is. Wij doen dan 
ook een vriendelijk en vrijblijvend beroep op u een financiële bijdrage te leveren tijdens deze bijeenkomst. 
Hiervoor zult u een PvdA vrijwillige-bijdrage-pot aantreffen op de bar. 
 

WIJ HOPEN U IN GROTE GETALE TE MOGEN BEGROETEN OP 1 MEI! 
 
 
    Namens het bestuur van afdeling Voorne,  
   Anneke Lagendijk, secretaris. 

 Joyce Vermue 
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