PARTEYER DAAG 13 OKTOBER 2019
2e zondag van oktober Parteyer Daag 2019
Vanaf 13-10 a.s. heet de 2e zondag in oktober in Partij-Wittem de Parteyer Daag (Partijer Dag). Want
op deze dag vinden er in en vanuit gemeenschapshuis A ge Wienhoes allerlei gratis activiteiten plaats
voor iedereen die in Partij-Wittem, Cartils en de Bek woont (van jong tot oud) of gevestigd is. En
natuurlijk voor iedereen die zich op de een of andere manier met onze gemeenschap verbonden voelt.
Hieronder staat wat de opzet is van de 1e Parteyer Daag, welke activiteiten er plaatsvinden, hoe u uzelf,
uw kinderen of organisatie kunt aanmelden om aan de activiteiten deel te nemen.
Klik of tik hier als u of uw organisatie zich meteen online wil aanmelden, pubquizvragen wilt insturen
of formulieren wilt downloaden.
De opzet
Het is de bedoeling dat de Parteyer Daag een bijdrage levert aan de vitaliteit en leefbaarheid van ons
dorp. Onderlinge verbinding staat op deze dag daarom centraal. Het delen van informatie en het
kunnen leggen en onderhouden van contacten is daarvoor een cruciale randvoorwaarde. De opzet van
de Parteyer Daag biedt daartoe optimale mogelijkheden. Want het zou natuurlijk mooi zijn als er op of
naar aanleiding van de Parteyer Daag nieuwe initiatieven ontstaan voor de verbetering en
verduurzaming van de vitaliteit en leefbaarheid van Partij-Wittem. Of als dat leidt tot versterking van
de bestaande verenigingen en clubs en de werkgroepen van het kernoverleg. Maar dat is geen must.
Ongedwongenheid en gezelligheid staan voorop.
De activiteiten
De Parteyer Daag is georganiseerd door het kernoverleg, de nieuwe Jonkheid Partij en enkele
enthousiaste inwoners. De activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende 4 dagdelen:
(1) Van 11-13 uur is er vanuit het gemeenschapshuis een Parteyer Speurtocht door het dorp voor
kinderen van 3 t/m 13 jaar en hun familie en vriendjes. Aansluitend krijgen de deelnemende kinderen
gratis een kindvriendelijke lunch aangeboden. De organisatie van deze activiteit is in handen van de
nieuwe Jonkheid Partij. Aanmelden voor deelname kan tot 29-9-2019.
(2) Van 13-14 uur is er de Parteyer Break. Tijdens deze pauze tussen de speurtocht en het volgende
dagdeel, de Parteyer Pubquiz, kan er een eenvoudige lunch worden genoten á € 2,50 p.p. Indien
mogelijk zorgt een lokale vereniging voor entertainment. Reserveren voor de lunch kan tot 29-9. Dat
geldt ook voor familie en vrienden die de kinderen tijdens de speurtocht begeleiden.
(3) Tussen 14 en 16 uur kan in teams van 6-8 personen worden deelgenomen aan de Parteyer Pubquiz.
Teams kunnen bestaan uit leden van een bepaalde vereniging, club of werkgroep of worden
samengesteld uit individuele personen. Tot 20-9 kunnen personen, werkgroepen, verenigingen, clubs
en bedrijven vragen (met antwoorden) insturen over Partij-Wittem, het kernoverleg of hun eigen
organisatie. Daaruit worden vragen geselecteerd die gebruikt worden tijdens de quiz. Inschrijven voor
deelname kan tot 21-9 (sterk aanbevolen), maar is niet verplicht. Er kunnen maximaal 10 teams
meedoen.
(4) Van 16-18 uur is het laatste dagdeel: de Parteyer Borrel. Onder het genot van een drankje en
gepaste achtergrondmuziek kan worden nagepraat over de Parteyer Daag zelf, informatie worden
uitgewisseld of contacten worden gelegd of verstevigd.
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Extra bijdrage
Particulieren, verenigingen, clubs, werkgroepen en bedrijven kunnen op verschillende manieren een
extra bijdrage leveren aan extra in de Parteyer Daag 2019, bijvoorbeeld door het insturen van vragen
voor de pubquiz of het beschikbaar stellen van gadgets en prijzen. Daarmee kan een eigen stempel op
de Parteyer Daag 2019 gedrukt worden. Meer informatie hierover vindt u via de link verder naar
beneden.
Online aanmelden en/of insturen of handmatig
Via de onderstaande link (u landt op sponsormeter.nl/partyerdaag) vindt u details over de Parteyer
Daag 2019 en de online formulieren waarmee u uzelf, uw kinderen of uw organisatie voor een of
meerdere dagdelen kunt aanmelden. Daarbij kunt u meteen aangeven of u een extra bijdrage aan de
Parteyer Daag wilt leveren en welke. Wilt u zich liever handmatig aanmelden of handmatig vragen
insturen dan kunt u de daarvoor benodigde formulieren downladen, afdrukken en invullen en uiterlijk
op de daarop vermelde datum afgeven bij een van de daarbij vermelde inleverpunten.
Klik of tik op de onderstaande link om verder te gaan

Details, online aanmelden, downloads en meer

Graag tot ziens op de Parteyer Daag 2019!

