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EINDELIJK is het zo ver!

We hopen dat jullie er erg veel zin in hebben. We hebben er lang genoeg op moeten wachten
en naar toe gewerkt.
Het ziet er naar uit dat de weergoden ons goed gezind zijn.

Consumptiemunten.
In de envelop vinden jullie een aantal consumptiemunten welke ingewisseld kunnen worden in
de SV Hoofddorpkantine. Het aantal is bepaald aan de hand van het aantal dat vooraf is
opgegeven. Vanzelfsprekend enkele extra omdat niemand iets tekort mag komen.

De muntjes die eventueel overblijven NIET inleveren bij de bar maar graag aan onze MHM-
vrijwilliger teruggeven, dus Sharon of Helma.

Schoonhouden complex
We zijn vandaag te gast bij SV Hoofddorp, daarom vragen wij jullie om er op toe te zien dat 
afval in de daarvoor bestemde afvalbakken terecht komt en we samen de boel ordelijk en 
schoon houden, aangezien we de komende jaren ook graag van dit mooie complex gebruik 
willen maken. 

Zitplaatsen
De zitplaatsen zijn gereserveerd en betaald door bezoekers. Mensen zonder kaart mogen zich
niet op de tribune begeven behalve op uitnodiging van de organisatie. Alle muzikanten zijn
verder vrij een plekje te zoeken op de sta-tribunes (waar natuurlijk ook gezeten mag worden)
of elders langs het speelveld.

Tenslotte
Geniet van jullie consumptie.
Heel veel succes en vooral heel veel plezier gewenst vandaag, tijdens deze 1e editie.

Flauwvallen
De heren van de EHBO hebben ons gevraagd ook even aandacht te vragen voor dit onderwerp.
Lees daarom even informatie op de achterzijde zorgvuldig door. 

En wanneer jullie het achteraf een geslaagde dag vinden, op onze website kunnen jullie je nu al 
aanmelden voor de volgende (2e) editie van het MHM Jeugdfestival.

Muziekl iefhebbers Hol lands Midden

St. MHM organiseert jaarlijks Muziekfestijn Haarlemmermeer & Meer (MH&M), dat wordt opgebouwd uit verschillende onderdelen.
Dit kunnen zijn de Taptoe Haarlemmermeer, MHM Jeugdfestival en de streetparades voor lopende orkesten en het MHM InConcert , voor
zittende orkesten. De samenstelling kan jaarlijks verschillen afgestemd op onder andere de financiële mogelijkheden.
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