Het Roemenië Project
Van 28 april tot en met 7 mei gaat een groep jeugd samen met jeugd uit Wolvega met begeleiding op
werkvakantie naar Roemenië. Daar gaan we een vakantiehuis voor kansarme kinderen en jongeren
renoveren. Ondertussen staat onze thermometer van opgehaald geld op 6300 euro. Maar we gaan
graag nog even door met een paar leuke acties!

Vrijdagavond 4 maart wordt het Andringahûs veranderd in een bioscoop en er zullen twee films
worden afgespeeld: voor de kinderen Piratenplaneet om 19.00u en
National Treasure (16+) om 21.00u.
Piratenplaneet
Een legendarische schatkaart leidt tot een zoektocht naar het grootste
fortuin in het heelal. Door verschillende melkwegstelsels speurt de
vasthoudende Jim Hawkins naar de piratenschat van de legendarische
Kapitein Flint. Bereid je voor op spanning en sensatie als de regisseurs van
de 'De Kleine Zeemeermin' en 'Aladdin' het tijdloze verhaal van Robert
Louis Stevenson, Schateiland, een fantastische draai geven voor een hele
nieuwe generatie. Een belevenis waarvan het hele gezin keer op keer zal
genieten..

National Treasure
Benjamin Franklin Gates komt uit een familie vol schattenzoekers. Alle
familieleden hebben hetzelfde levensdoel gehad: het vinden van een
oorlogsbuit die na de Revolutie door de Founding Fathers werd verstopt.
Ben staat op het punt om de schat te vinden, maar wordt verraden door
twee vrienden die de schat zelf willen hebben. Om de schat zo snel
mogelijk te vinden, moet Ben eerst een goed bewaakt document stelen,
wat helaas tot gevolg heeft dat ook het FBI hem op de hielen zit.
Entree is 5 euro en daar krijg je dan twee consumpties bij. Voor meer
informatie, stuur een mailtje naar hindrikpb@live.nl of neem contact op
met Ytze Ybema of Hindrik Boonstra.

Zaterdagavond 12 maart Benefietconcert
Een grandioos benefiet concert op zaterdag 12 maart
om 20.00 uur in de Doelhôftsjerke met de
Boarnsjongers o.l.v. Marcus Veenstra en Twalûd o.l.v.
Klaske Deinum. Verschillende mensen begeleiden op
gitaar en piano en Rixt Zandberg zingt solo. Een
verrassend en gezellig avondje uit met heerlijke
ontspannen muziek. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Pieter
van Steinvoorn (P.F. Herne 31) voor 10 euro per stuk .
Daar zit de koffie bij inbegrepen.

