
Beste leden! 

 

Wij nodigen u van harte uit voor de familiedag van de Zweeds-Nederlandse vereniging op zondag 16 

september om 13:00 in Skintebo hamn in Billdal! 

Wij hebben ook dit jaar weer de beschikking over het clubhuis van Skintebo gille waar wij deze dag allerlei 

leuke activiteiten hopen te organiseren. 

 

Vanaf 13.00 is iedereen welkom voor ontvangst med koffie, thee en taart. We sluiten de dag af met een 

barbeque! 

Deze keer organiseren we ook een boekenruiltafel. Als je Nederlandse boeken  hebt die je wilt weggeven of 

ruilen, neem ze mee naar het feest! 

 

 

Meld je aan op uiterlijk vrijdag 7 september bij Erik Siebrands, email: eriksiebrands@gmail.com of per 

telefoon 0300-25823 of 0708-167275.  Geef graag het aantal personen en namen op en leeftijd van kinderen 

die meekomen en eventuele dieetbeperkingen/allergieën. De aanmelding is bindend.  

Deelname aan het feest kost 100 kr voor volwassenen en 60 kr voor kinderen tussen 3-17 jaar. 

 

Voor de routebeschrijving verwijzen we u naar Skintebo gille,  Skintebovägen, 427 35 Billdal. De 

dichtsbijzijnde bushalte is Skintebo (bus 158 of Rosa express). 

 

 

Hopelijk tot ziens op 16 september! 

Het bestuur van de Zweeds-Nederlandse vereniging:  Bert, Natasja, Peter, Vera, Maartje en Erik 

----------------------------------- 

 

Bästa medlemmar! 

 

Hjärtligt välkomna på familjedagen med den svensk-nederländska föreningen söndagen den 16 september kl 

13 i Skintebo hamn i Billdal.  

Även i år har vi tillgång till Skintebo gillets klubbstuga och hoppas att anordna trevliga aktiviteter under 

denna eftermiddag. 

Mottagningen börjar kl 13 med kaffe, te och tårta och vi avslutar dagen med grillning. 

 

I år anordnar vi ett bokbytarbord. Ta med nederländska böcker som du vill ge bort eller byta! 

 

Anmäl dig senast den 7 september, så att vi vet hur många gäster vi kan räkna med. Anmälan görs till Erik 

Siebrands, per epost eriksiebrands@gmail.com eller på telefon 0300-25823, 0708-167275. Ange även 

matallergier/vegetarisk kost mm. 

Deltagande kostar 100 kr per vuxen och 60 kr per barn mellan 3-17. Anmälan är bindande. 

 

För vägbeskrivningen hänvisar vi till Skintebo gille, Skintebovägen, 427 35 Billdal. Närmaste busshållsplats 

är Skintebo (buss 158 eller Rosa express). 

 

Hoppas vi syns den 16 september! 

Styrelsen: Bert, Natasja, Peter, Vera, Maartje en Erik 

 

Overzicht verenigingsactiviteiten/Aktiviteter 2018: 

 

 

30 augustus                     Bruin café in het Amsterdammertje  
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16 september                   Familiedag/Familjedagen – Skintebo 

3 oktober                          Leidens ontzet 

11 oktober                        Johan Källberg, föreläsning/lezing ESTEC 

15 november                    TV-kväll/TV-avond 

1 december                      Sinterklaasfeest 

  

Bruin café      

 

30 aug, 27 sept, 25 okt, 29 nov, 27 dec:i/in het Amsterdammertje 

 


