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Kerstfilm

Kerstboomverbranding

Beers Best

Vrijdagochtend 6 januari 2017

Zaterdag 7 januari 2017

In de Dorpscourant heeft onlangs een
verkeerde vermelding gestaan over
wanneer spullen voor Beers Best ingeleverd kunnen worden. De juiste data
en tijden voor het inleveren van spullen zijn: 24 èn 31 december a.s. tussen
10.00 en 11.00 uur bij de oude gemeenteloods aan De Prinsenstal.

Op zaterdag 7 januari 2017 houdt Buurtvereniging ’t Neie Huukske haar jaarlijkse kerstboomverbranding, op het
zandpad achter de trapmuur van speelveld ’t Huukske’ aan De Korte Spruit. De
kerstboomverbranding begint om 18.30
uur. Niet alleen buurtleden, iederéén is
van harte welkom.

Op vrijdagochtend 6 januari a.s. gaan
we met alle kinderen weer naar de film.
Voor alle kinderen t/m 15 jaar en voor
ouders die ingedeeld zijn om te rijden,
is dit gratis (maximaal 1 ouder per gezin). Andere volwassenen zijn ook van
harte welkom om mee te gaan, maar
betalen zelf (via automatische incasso).

En voor alle kinderen uit Beers is er
evenals voorgaande jaren iets extra’s:
voor elke kerstboom die je op zaterdag
7 januari tussen 14.00 en 15.00 uur komt
brengen, ontvang je een lootje voor de
loterij die tijdens de kerstboomverbranding gehouden gaat worden.
Onder alle aanwezigen wordt ’s avonds
een cadeaubon van Intertoys verloot!
Hoe meer bomen, hoe meer lootjes en
dus meer kans op deze mooie prijs!

Wij wensen iedereen heel
warme, gezellige en fijne kerstdagen en de allerbeste wensen
voor 2017 toe!

Op dit moment is nog niet bekend
welke films er draaien. Het filmprogramma wordt op maandag 2 januari
bekendgemaakt. Vaak is er keuze uit
3 films, dus er zit vast een leuke film
tussen!
Wil je ook graag mee? Opgeven kan
t/m zondag 1 januari a.s. Op maandag
2 januari ontvangt iedereen die zich opgegeven heeft een mailtje, waarin staat
aangegeven uit welke films je kunt kiezen. Je kunt je keuze dan vervolgens
doorgeven t/m dinsdag 3 januari i.v.m.
het reserveren van de kaartjes. Graag
vernemen we ook of je ouders meegaan, kunnen rijden en hoeveel mensen je kunt vervoeren. Aanmelden kan
per mail op info@neiehuukske.nl.

Kom allemaal en breng zo veel mogelijk
bomen mee! Voor koffie, thee, chocolademelk en krentenbrood wordt gezorgd.
We zien jullie graag allemaal op zaterdag
7 januari!
In verband met de vergunning mogen alléén
kerstbomen worden verstookt en zeker geen
geverfd hout.

