
Gala 2011 met o.a. 
• Keisteenzangeressen 
• Het kan alle kaanten oet 
• Achteroet boer'n is ok boer'n 
• Winnetou en old Shatterhand 
• Huisartsenpost Agelo 
• Dansmarietjes 
• Aogel dreaijt deur 
• ’n Viefsprôônk 
• Dio Dien 
• Bennard 
• Dweilorkest de Keistenenbloazers 

   
 
 

 
 

DECEMBER 201 0 
 
OPKOMST EN AFTREDEN RIDDER 
Zoals u in onze vorige Keistenennieuws reeds heeft kunnen lezen,  
is op zaterdag 8 januari 2011 het carnavalsjaar voor onze Ridder Willem I en zijn 

Adjudant Theo afgelopen. Zij zullen plaatsmaken voor de nieuwe hoogheden. Weet u al wie het wordt? 
Dit kunt u gaan gokken op onze website www. keistenen. nl  en maximaal 3 maal per persoon.  
Er zijn mooie prijzen te winnen. 
 
GALAKAARTVOORVERKOOP 
Wederom zullen er aankomend jaar drie gala-avonden zijn, die ook dit jaar weer gehouden worden in de 
kantine van Camping “De Haer” en wel op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 februari 2011. 
De kaartvoorverkoop voor leden begint op zaterdag 5 februari a.s. om 10.00 uur in de kantine van 
Camping “De Haer”.  Voor leden kosten de kaartjes € 8,00 en voor leden 65+ zijn          
 ze € 6,00 per stuk. G-leden kunnen zoals gewoonlijk 2 kaartjes per lidmaatschapskaart 
 kopen, en B-leden slechts 1 kaartje per lidmaatschap. Tijdens onze algemene 
 ledenvergadering is beslist dat men per persoon maximaal 5 lidmaatschapskaarten  
kan inleveren, welke recht hebben op maximaal 10 zitplaatsen. Om te zorgen dat alles 
 vlot verloopt, verzoeken wij u om gepast te betalen. 
Om 12 uur begint de voorverkoop voor niet-leden. Voor mensen die geen lid zijn van  
onze vereniging kosten de kaartjes € 13,00 per stuk. Voor 65-plussers die geen lid zijn kosten de 
kaartjes € 9,00 per stuk. 
Vanaf 12.00 uur zaterdag 5 februari 2011 is het mogelijk om telefonisch te reserveren bij  
Thijs Lansink  telefoonnummer 06-13309174. 

   
GALA- AVONDEN  
Onze nieuwe hoogheden zouden het erg op prijs  
stellen om u tijdens de gala-avonden te mogen  
ontmoeten. De gala-avonden beginnen alle avonden  
om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend.  
De familie Bruns zal ook dit jaar tijdens het gala  

de catering verzorgen. Dit houdt in dat zij hun eigen  
consumptiebonnen gebruiken.  

 
 
Belangrijke data: 
8 januari :   Opkomst en aftreden ridder met grandioze bingo bij Camping De Haer 
5 februari:    Kaartvoorverkoop gala in de kantine van Camping De Haer 
24, 25 en 26 februari:  Gala-avonden  
4 maart:   Kindercarnaval  
5 maart:   Optocht Ootmarsum  
6 maart:   Frühschoppen  
8 maart:   Dolle Dinsdagtour & Slotavond  

http://www.keistenen.nl/�
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