
Beste Piepenblaozers en lieve Piepeblaozerinnekes,

De vuurwerkdampen zijn opgetrokken, de kerststal 
ligt weer op zolder en ………………………………………………………………
de Piepeblaozers-kaart zit in een nieuw jasje !

René, Theo, Ronnie, Henk en Ab wensen iedereen 
een heel gelukkig 2016 toe.
Dat het een gezond maar ook vooral een kleurrijk 
en feestelijk jaar mag worden !

De oliebollen zijn op, de pronkzittingen geweest, alle 
prinsen/prinsessen bekend, maar……………………wie wordt 
de nieuwe prins/prinses bij de Piepenblaozers ?

Op het PIEPEBLAOZERS-CARNAVAL van 6 februari 2016
zal dit laatste mysterie zich onthullen en aan jullie 
presenteren.  Dus kom in grote getale gezellig met een 
groep naar dit mooie Blaozers-feest.

Piepeblaozers vieren carnaval op de wel-bekende zaterdag-
avond met onze DJ- Robert. Een avondje lekker genieten, 
dansen en springen, blaozen, (bij-) kletsen drinken en eten 
bij Plok in Old-Diek (voorheen “de Stoom-Piep”).
Aanvang van het Blaozers-bal is om 20.ELF uur. 
(zaal open om 11 over half acht)

Dit jaar voor de all-inclusief-prijs van € 30,00 per persoon.
(muziek, koffie/cake, drank*, hapjes en koffie/broodjes)
* = binnenlands gedistilleerd tot max. 16% alcohol.



Wij komen met ……… personen op zaterdag 6 februari 2016 
carnaval vieren bij de Piepeblaozers in Old-Diek. 

Voor- en achternaam contactpersoon: …………………………………... 
Indien meerdere personen en/of groep gelieve de volledige lijst toevoegen van namen én 
adressen..  Als het kan met het mail- adres i.v.m. de uitnodigingen voor het volgende jaar.

Deze strook inleveren, met voor-uit-betaling van het totale 
bedrag van het aantal personen vóór 3 februari 2016.

Dit kan bij een van de leden van de road van de (h)elf: 
René Evers, Theo Holleman, Ronnie Jansen, 
Henk Kraaijvanger of Ab Reuling.

Nb.:Opgeven (vóór 3 febr.) kan ook op www.piepeblaozers.nl

http://www.piepeblaozers.nl/
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