
 

 

De coronamaatregelen hebben ook invloed op onze feestavond. 
Binnen de geldende regels denken wij als bestuur toch een zeer 

geslaagde avond te kunnen organiseren, waar iedereen 
ongetwijfeld wel weer eens aan toe zal zijn. 

Omdat de feestavond plaatsvindt in Zalencentrum “De Brug”, zullen 
wij ons houden aan de daar geldende regelgeving. Dit houdt in dat er 

enkel en alleen toegang is op vertoon van de QR-code op de 
CoronaCheck-app of met een geprint papieren corona-
toegangsbewijs. Kijk voor alle informatie hierover op:  

www.coronacheck.nl 

Daarnaast zal de feestavond iets eerder afgelopen zijn dan u van 
eerdere edities gewend bent, namelijk om 0:00 uur. Ook dit is een 

landelijke regel die momenteel voor horecagelegenheden geldt. 

Ondanks de bovenstaande maatregelen gaan we er een mooie avond 
van maken, en we hopen dan ook van harte dat we u op 22 oktober 

mogen verwelkomen!

 Rijnstreek Oost 

75 jaar 

 
1946            2021



Uitnodiging 

 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de  

 

Vereniging voor bedrijfsvoorlichting "Rijnstreek Oost”. 
 

Wij nodigen u met uw meewerkende gezinsleden van harte uit om 

dit heugelijke feit met ons mee te vieren op: 

 

Vrijdagavond 22 oktober 2021  
 

in Zalencentrum “De Brug”,   Dunantlaan 1  

te Reeuwijk. 

 

Namens het bestuur verzoeken wij u op tijd aanwezig te zijn. Wij 

wensen u alvast een prettige feestavond toe! 

 

Let op: tijdens deze avond in “De Brug” zullen alle dan geldende 

coronamaatregelen van toepassing zijn. Dit betekent dat iedere gast 

alleen binnenkomt op vertoon van een QR-code en een 

legitimatiebewijs. Op de achterzijde van deze uitnodiging staat een 

nadere toelichting. 
 

Het jubileumcomité 

p/a Meije 89 

2411 PL  Bodegraven 

Tel.:  06 – 3424 2583 

Mail: rijnstreekoost@gmail.com 

Kadotip: (in verband met de avond die u geheel gratis wordt 

aangeboden, is een fooienpot voor donaties aanwezig) 

 

Programma 
 

19.30-20.00 uur Ontvangst leden en gasten 

Gelegenheid tot feliciteren van het 

bestuur 

 

20.15 uur  Opening door de voorzitter 

 

20.30-21.30 uur Rijnstreek Oost Entertainment 

 

21.30 uur Gezellig samenzijn met muziek en drive-

in van Ed Eagle . Tevens kunt u genieten 

van een warme traktatie 

 

ca. 00.00 uur  Einde feestavond met koffie en  

afsluiting door de voorzitter 

 

 

 

 

 


