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37e Blauwe Vogel Biljarttoernooi
Aangemeld als Kroonappel!

Wist u dat...

Voor de 37ste keer organiseren enthousiaste vrijwilligers o.l.v. de familie Van
Miltenburg en Jannes Aalders een biljarttoernooi”. Niet alleen voor de lol maar
bovenal voor de Stichting “Blauwe Vogel ‘74”.
Van dichtbij én veraf hebben alle deelnemers ervaren hoe belangrijk het werk van
stichtingen als “Blauwe Vogel ‘74” is voor het plezier en welzijn van kinderen. Jonge
mensen met veel talenten en doorzettingsvermogen, maar met wat minder lichamelijke of geestelijke fitheid, die wel graag sporten, spelen, reizen en plezier maken.
Dankzij de stichting kunnen ze dat. In hun eigen tempo en met wat hulp van begeleiders. Die begeleiders en organisatoren steunen wij graag met geldelijke middelen
en onze waardering. Koop daarom onze loten en help ons hen de hand te reiken.
Doet u ook mee?
U kunt meer lezen over het werk van de Stichting op: www.blauwevogel74.nl

 De eerste winnaar was….
Willem van Miltenburg
 De laatste winnaar was..
Edwin Zweers
 Het Kaderspel traditioneel thuis hoort in dit
toernooi.
 Ook wij met de tijd meegaan en daarom nu ook
bandstoten en 3-banden!
 De totale opbrengst al in
de 10duizenden euro’s
loopt!
 Het oergezellig is om te
komen kijken!
 De lotenverkoop gestart
is.
Kom naar Café van
Miltenburg! Of vraag één
van de deelnemers.

Stem op ons ! 15,16 & 17 mrt
Ga naar: www.kroonappels.nl
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar de Kroonappels. Er zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. Ook wij doen mee aan deze grote landelijke actie in de categorie jeugd. Vanaf nu is deze voordracht te bekijken op www.kroonappels.nl onder gemeente De Bilt. In het stemweekend van 15, 16 en 17
maart kan iedereen vanuit deze gemeente hierop stemmen en zo het beschermpaar van het Oranje Fonds de
weg wijzen naar de mooiste sociale initiatieven. De
initiatieven met de meeste stemmen in de gemeente
gaan door naar de volgende ronde. Help ons de volgende ronde te bereiken.

Wat?

Invitatie biljarttoernooi

Wanneer?

12 t/m 14 april 2013
Vanaf 11.00 uur

Waar?

Café van Miltenburg
Oude Brandenburgerweg 32
Bilthoven

Waarom?

Financiële ondersteuning
Stichting “Blauwe Vogel ‘74”

Welke spelsoorten?

Triatlon bestaande uit:
Kader 57/2 + Bandstoten + 3banden

Wie?

Willem van Miltenburg; Henny
de Heus; Cor van de Groep;
Johan Zadelhof; Rini Megens;
Martin Vreekamp; Stefan
Damen; Theo Derksen.

