BESTE DORPSGENOTEN
Woensdag 6september begint het dorpsfeest. We hopen er ook dit jaar weer met in
allen een gezellig feest van te maken. Om de kosten zo laag mogelijk te houden kunnen
we ook dit jaar niet zonder hulp van de vrijwilligers en we gaan er van uit dat deze op de
afgesproken tijden aanwezig zullen zijn. Atvast bedankt! Hieronder treffen jullie het vol
ledige programma aan. Tot ziens bij één of meerdere activiteiten!> De feestcommissie
WOENSDAG 6SEPTEMBER
Wij verzoeken de buurten om de buurtversiering en de erepoorten
om 18.00 uur klaar te hebben. Dit jaar is er geen fietstocht, maar u
kunt uiteraard zelf wel atte buurtversieringen bekijken.
Levend tafetvoetbal — 19.30 uur
Deze avond kunnen teams strijden om de eeuwige Beetster voetbalroem. De kosten zijn f5,- per team. Teams graag om 19.15 aanwezig.
Deelname vanaf 12 jaar. Dit jaar werken we i.v.m. de veitigheid met
een levend tafelvoetbal opstetling met ijzeren stangen.
DONDERDAG 7 SEPTEMBER
Gezellige ochtend voor de 50 ptussers —) 9.30 uur — 11.30 uur
Naast het traditionele sjoelen zijn er nog vele andere oudhollandse
spelletjes te speten. Het shantikoor uit Opeinde zat zorgen voor
gezetlige meezingers en er zijn weer mooie prijzen te winnen! De
entree is C5,-. Hier zijn de koffie en verschillende cakejes bij inbe
grepen.
Beetster Doarpsfair en stoepverkoop voor de basisschootkinderen,
—)14.00 — 18.00 uur Braderie en kofferbakverkoop met battonnen
cLown Bogus, live muziek van Roet Snip en Moustapha Seck met een
doundoun act en een verscheidenheid aan producten.
15.00 — 17.30 uur Vanaf 15.00 start de stoepverkoop in de tent. Naast
de verkoop is er een [imonadekoe, schminken, hennatatoeages en
nog veel meer.
20.00 22.30 uur
Bingo
Bingo is geliefd bij jong en oud. Er zijn ook dit jaar weer mooie prij
zen te winnen. Deze activiteit wordt verzorgd door café de Brêge. Een
gedeelte van de opbrengst gaat naar de Spetweek.
De voorverkoop voor vrijdag- en zaterdagavond is op donderdag
avond om 19.00 in de feesttent. Combivoorverkoop voor twee avon
den: t/m 17 jaar €11 (normaat €13)! vanaf 18 jaar €13 (normaal
€15)
—

—

