Als je mensen, dromen en werelden samenbrengt,
komt cultuur tot leven.

Actie 2021
28 mei tot en met 5 juni
Beste inwoners van Warmenhuizen en omstreken,
Normaal gesproken wordt er elk jaar gecollecteerd door de leden van de cultuurverenigingen
van Warmenhuizen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Mede door dit fonds kunnen wij activiteiten organiseren.
Daarom willen wij u via deze gezamenlijke actie
vragen om een gift te doen via de QR-code.
Op de achterzijde leest u de bestemming
van uw gift voor elke vereniging.
Bedankt en tot ziens!

In 2020 bestonden we 50 jaar. Dit zou groots gevierd
worden met een unieke theatrale route door het dorp.
Natuurlijk willen we u dit nog laten zien en hopen dat dit
kan in het voorjaar van 2022. Maar hiervoor moeten we
alles opnieuw oppakken, repeteren en de bijzondere
locaties weer voor elkaar maken. Uiteraard zitten hier kosten aan die we niet
hadden voorzien. Met uw steun hopen we in 2022 de lang beloofde route “Vanaf
hier” waar te maken. En vanaf dan weer een mooie theatrale toekomst tegemoet te
gaan. Waar we u als publiek weer blijven verrassen met bijzondere voorstellingen.

Samen met basisschool de Hoge Ven en Harmonie DSV
zijn we vorig jaar gestart met een heus schoolorkest. Het
heeft als doel de leerlingen kennis te laten maken met
het muziek maken in een orkest. Om dit in stand te houden is o.a. nodig:
bladmuziek, instrumenten met hun onderhoud, lessenaars en natuurlijk een
dirigent.

Jongerenvereniging Base bestaat al ruim 35 jaar. Wij zetten ons in voor de jeugd van
11-18 jaar. Op vrijdagavond is iedereen welkom in onze eigen ruimte in het
dorpshuis. Poolbiljart, darten, gamen, muziek draaien of gewoon chillen met je
vrienden voor de tv, het is allemaal mogelijk. Daarnaast zijn er van tijd tot tijd leuke
activiteiten. Dit kunnen wij allemaal doen door o.a. de Anjeractie. Nu in deze corona
tijd is uw bijdrage meer dan nodig zodat we kunnen blijven doen wat we doen.
Namens de jeugd en Base hartelijk dank!

Steun de gezamenlijke actie voor cultuurbehoud in
Warmenhuizen. Door een bijdrage over te maken m.b.v.
de QR-code in de actie week 28 mei t/m 5 juni.
QR-code een probleem dan kunt u overmaken op:
NL23RABO 0124 4626 69 Harmoniedsv o.v.v. Anjeractie
Dan zorg de harmonie dat het bij het Anjerfonds komt.
Dank voor uw gift

