
 
Zwijndrecht, augustus 2016 
 

UITNODIGING  
 
AAN ALLEN DIE RUITERSPORTVERENIGING DE HOGE DEVEL EEN WARM HART TOEDRAGEN 
 
Ruitersportvereniging De Hoge Devel heeft iets te vieren! In oktober is het 50 jaar geleden dat de 
vereniging werd opgericht. 
Een gezonde vereniging met een rijk verleden, een bloeiend heden en een veelbelovende 
toekomst. Kortom, alle reden voor een groots feest in het teken van het doen herleven van oude 
herinneringen en het maken van nieuwe. 
 
Wanneer en waar? 
Zaterdag 15 oktober 2016 van 17.30 – 01.00 uur. Het feest wordt gehouden in de binnenbak van 
de manege aan de Munnikensteeg 15 in Zwijndrecht. 
 
Voor wie? 
Iedereen, jong en oud, die een speciale band heeft met RSV De Hoge Devel is welkom: leden, oud-
leden, sponsors, vrijwilligers, leveranciers en hun introducés. Met het oog op de organisatie het 
verzoek om vooraf, uiterlijk 1 oktober, deelname te bevestigen via jubileum@rsvdehogedevel.nl 
onder opgave van het aantal personen.  
 
Wat staat er te wachten? 
Een speciaal kinderprogramma vanaf 17.30 uur. 
Aansluitend feest met band en DJ. 
Hapjes en drankjes gedurende de gehele avond. 
Gelegenheid voor entertainment met een historisch karakter zoals b.v. de playbackshow van 
vroeger. Initiatieven in dat kader in het belang van een goede planning graag tevoren aanmelden 
via jubileum@rsvdehogedevel.nl 
 
Belangrijke informatie tot slot 
De toegang is voor iedereen vrij inclusief een welkomstaperitief. 
Hapjes en drankjes voor eigen rekening tegen de vriendelijke prijzen die jullie gewend zijn.  
Om speciale glans te geven aan het jubileum, is het thema van het jubileum GOUD! 
Alles wat dit thema accentueert is welkom! 
Verzoek aan allen om binnen het netwerk van de RSV De Hoge Devel deze aankondiging te 
verspreiden.  
Er wordt gewerkt aan een jubileummagazine. Kopij daarvoor kan tot uiterlijk 9 september worden 
toegezonden aan jubileum@rsvdehogedevel.nl 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens 15 oktober aanstaande. 
 
BESTUUR RUITERSPORTVERENIGING DE HOGE DEVEL 
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