
Beste dorpsgenoot,

Helpt u ons iedereen een kerst te geven?
De kerstherberg Borne bestaat al 29 jaar! Ieder jaar gaan de 
deuren op Eerste Kerstdag open. Het idee achter de herberg 
is voor iedereen deze dag feestelijk te maken, dit betekent 
dat we bezoekers hebben die anders thuis geen Kerst zouden 
vieren of die juist een andere Kerst willen dan anders.
Iedereen is welkom!

Om het zo makkelijk mogelijk te maken om te komen, zijn 
er geen drempels. De entree is gratis. Evenals de koffie of 
thee en andere versnaperingen die het tot een feest maken. 
Daarnaast is er een programma met optredens.

Echter, vooral het samen zijn, bij- praten met dorpsgenoten, 
kennismaken met nieuwe buren èn de gezelligheid geven 
deze Eerste Kerstdag dit nodige speciale tintje.

De Kerstherberg Borne wordt gerund door vrijwilligers. 
Alleen door sponsoring van andere dorpsgenoten en 
ondernemers kan deze bestaan.

Maak uw donatie over naar NL51ABNA 050 111 3088
t.n.v. R.L.W. van de Weg van Heemskerkstraat 29 7622 JG Borne

Voor de 29e keer Kerstherberg Borne: dank u wel!
U bent van harte welkom op Eerste Kerstdag in het Kulturhus 
van Borne

De werkgroep Kerstherberg Borne



Programma

12.00 uur start van de Kerstherberg. 
Wij ontvangen u de hele dag met koffie en gebak,

U kunt vrij in- en uitlopen, de Kerstherberg is gratis!
‘s Middags verschillende optredens en volop ruimte 
om te kletsen.

Rond 17:00 uur nemen we afscheid van onze daggasten. 
Hierna start het Kerstdiner (waarvoor opgeven 
noodzakelijk is).
De afsluiting van de Kerstherberg 2018 is om +/- 19:00 uur.

Alexander & Lidwien Mulder

Evert & Anja Kuipers

Simone Boers & Andre de Groot

Michel & Natascha Polak

06 47 37 55 84

06 38 31 32 00

06 55 51 20 39

06 42 70 30 53

De werkgroep Kerstherberg

Het kerstdiner bij 
de Kerstherberg kost €10,-

Opgeven kan tot uiterlijk 17 december bij 
het Kulturhus Borne 074 - 2657200


