VRIJDAG 8 SEPTEMBER
Kinderdisco voor peuters en onderbouw
9.30 11.30 uur
Kidzshow.n[ is veel meer dan een gewone kinderdisco. Uiteraard
kunnen de kinderen lekker dansen op muziek uit de top 40 maar
daarnaast zijn er diverse tichteffecten is er een rookmachine en een
stroboscoop. Dit alLes onder het genot van een lekker ijsje.
—

—

Schuimparty— 13.00 15.00 uur
Voor de bovenbouw van de scholen is er ‘s middags een gewetdige
schuimparty met muziek. Het gaat zeker een superfeest worden!
—

Playbackshow + disco met Android Drive-in show
19.30 2.00 uur
De buurten gaan dit jaar weer ouderwets strijden om het beste ptay
backta[ent van Nij Beets. De muziek graag uiterlijk 1 september op
stick inleveren bij E. Mulder t De Ets 7). Er wordt beoordeetd door
alle buurten van het dorp. De entree is voor kinderen van 1 t/m 5 jaar
gratis. Vanaf 6 jaar is het 5- took voor de deelnemers van de play
backshow). Wij werken deze avond met polsbandjes, welke de gehele
avond bij het ingaan van de tent duidetijk zichtbaar moeten zijn. De
tent is geopend vanaf 18.30 uur.
—

—

De muzikale begeleiding van de pLaybackshow en de disco worden
verzorgd door Android Drive-in show. We gaan er vast weer een
gezeLlig feest van maken! Bij het bekendmaken van de winnende
playback-act zat ook de prijsuitreiking van de buurtversiering pLaats
vinden.
ZATERDAG 9 SEPTEMBER
Buurt Battte
13.00 uur
De Buurt Battte wordt georganiseerd door de Spultsjescommissie en
vindt plaats bij de tent. Dit jaar zijn er naast de actieve spettetjes ook
denkspetletjes. Het wordt pas echt spectaculair met de Sweeper!
Het wordt weer een sportieve strijd tussen de buurten onderling.
De prijsuitreiking is na afloop in de tent en daarna kan er nog even
gezellig nagepraat worden. Deelname vanaf 14 jaar.
—

Live Muziek
21.30 2.00 uur
De band Boulevard zat er deze avond voor zorgen dat heet Nij Beets
uit z’n dak gaat. Zij speten top 40 muziek, maar ook Nederlandstatig,
dus voor etk wat wils. Entree t/m 17 jaar € 8,- en vanaf 18 jaar Cl 0,-.
Ook deze avond werken wij weer met polsbandjes. De tent is om 21.30
geopend.
-

—

