KERSTMARKT Oberhausen 2018
Het bestuur heeft besloten om op zaterdag 15 december a.s.
de kerstmarkt in Oberhausen te bezoeken.
Het winkelcentrum is opgedeeld in 3 verschillende markten. Op de
Kaboutermarkt worden al uw jeugddromen waarheid. Kinderen raken
gefascineerd door de sprekende sprookjesboom en willen dolgraag een
ritje in de sprookjesachtige kaboutertrein of de kabouterdraaimolen
maken. Ondertussen kunt u genieten van prachtige kraampjes, een
heerlijk glaasje glühwein en verschillende hapjes. Vervolgens loopt u door
naar Santas Village waar het lijkt alsof u bij de kerstman thuis bent.
Kraampjes zijn gebouwd in schattige huisjes, versierd met zuurstokken en
cadeaus. De meest prachtige artikelen zijn hier verkrijgbaar.

Tot slot komt u op de Bergkerstmarkt waar prachtige alpenhutjes met
alpenmuziek te bewonderen zijn. Hier valt volop sneeuwpret te beleven.
Ga van de rodelbaan, van de motorsleetjesbaan en naar de après-skiparty, waar u eveneens kunt genieten van traditionele specialiteiten. Op
deze kerstmarkt beleeft u magische momenten.

Leden betalen € 15,-- per persoon en niet-leden € 20,--.
Dit is inclusief een beker lekkere koffie in de bus met wat lekkers erbij.
Omdat de kerstmarkt eerst vanaf 12.00 uur is geopend, vertrekken wij
later dan gebruikelijk uit Heerde, namelijk om 10.30 uur (vanaf de
parkeerplaats van Atletiekvereniging De Gemzen aan de Veldweg).
’s Avonds vertrekken wij weer om plm. 19.30 uur uit Oberhausen en
hopen rond de klok van 21.00 uur in Heerde terug te zijn.
Aanmelden is vanaf heden mogelijk via het contactformulier op de
website of te bellen naar 06-10070558 (Gerrit Stijf).
Vriendelijk verzoeken wij u bij aanmelding tevens uw mobiele
telefoonnummer door te geven.

De kosten van deelname dienen vóór 5 december 2018 te zijn
bijgeschreven op het rekeningnummer van buurtvereniging Hoornerveen :
NL32 RABO 0117 313122 o.v.v. “Kerstreis 2018”.
Voor deze activiteit geldt : VOL = VOL
Tijdens deze activiteit zullen er foto’s worden genomen die op onze
website worden geplaatst. Als hiertegen bezwaren bestaan dan dient
vooraf kenbaar worden gemaakt bij de bij onze voorzitter.
Deelname aan deze activiteit is voor eigen risico.

Het bestuur van de buurtverenging Hoornerveen
Gonny, Leonore, Hennie , Johanna en Gerrit

