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De Belangenvereniging Binnenstad Noord bestaat dit jaar 5 jaar en dat vieren we!!
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FEESTELIJKE AVOND
Voor alle leden van BBN organiseren we een feestelijke avond. Op zaterdagavond 9 november 2019
van 19.30-00.00 uur bent u van harte welkom in het Voorhuis voor een muzikaal en cultureel verzorgde avond:
19.30 Ontvangst met koffie/thee en taart
20.00 Aanvang programma:
We duiken kort de geschiedenis in: het ontstaan van BBN
Ons op het lijf geschreven: een lied over BBN
Hoe het Narrow House exclusief naar Delft kon komen
Dansvoorstelling
21.30 Live muziek
00.00 Einde
Adres: Voorhuis, Voorstraat 64 te Delft. Het aantal fietsparkeerplekken aan de Voorstraat is beperkt.
Komt u zo veel mogelijk te voet.
Aanmelden: I.v.m. de organisatie gelieve vooraf aan te melden via lustrum@binnenstadnoord.nl.
Oproep vrijwilligers: We zijn op zoek naar vrijwilligers die deze avond mede tot een succes willen
brengen. Denk aan het bakken van taart(en) of hartige hapjes, de opbouw en inrichting van de ruimte
(12-16 u), de muntjesverkoop en het bemensen van de bar tijdens de avond, of de volgende dag met
het opruimen en afbouwen (11-13 u). Aanmelden als vrijwilliger kan eveneens via bovenstaand
emailadres.
Koffie/thee en taart worden u bij binnenkomst aangeboden door BBN, maar het nuttigen van drankjes
tijdens de avond is voor eigen rekening. Er kan niet gepind worden tijdens de avond, er kan uitsluitend met contant geld betaald worden.
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KINDERSPELMIDDAG
Voor alle kinderen in het BBN gebied tot en met 12 jaar is er op zondagmiddag 3 november 2019 van
14-16 uur een leuke spelmiddag met een speurtocht. Doe jij mee?
14.00 Registratie en ontvangst spelkaart
Start spellen
Speurtocht in groepjes van 4 à 5 kinderen
15.30 Alle spelletjes gedaan? Lever je spelkaart in voor een pannenkoek en limonade!
16.00 Einde
Adres: Speeltuin Geerweg, Kleine Boogerd 16. Te bereiken vanaf de Geerweg.
Aanmelden: ivm de organisatie gelieve vooraf aan te melden o.v.v. de leeftijd via lustrum@binnenstadnoord.nl.
Oproep vrijwilligers: We zijn op zoek naar vrijwilligers die helpen met het klaarzetten van de
spelletjes (13-14 u), registratie, het begeleiden van de spelletjes, meelopen met de speurtocht, het
serveren van de pannenkoeken en limonade, of in het bezit zijn van een EHBO diploma. Aanmelden
als vrijwilliger kan eveneens via bovenstaand emailadres.
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ACTIVITEIT VOO R DE STAD
Om alvast in uw agenda te noteren: zondag 5 april 2020 organiseren we een activiteit voor de stad
met culturele diversiteit, architectuur en creativiteit van het BBN gebied. Daar hoort u later meer
over.

