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Omschrijving handeling
Wethouder Anko Postma zal één van de personen zijn die de aftrap van de bouw van het drijvend
zonnepark in Nij Beets opent middels een tewaterlating van een bootje. Tevens zal de wethouder
een speech verzorgen.
Datum

26 juni 2020

Tijd

14.00 uur

Locatie

Beetsterweg, 9244 GC Nij Beets

Omschrijving

Wethouder Anko Postma zal één van de personen zijn die de aftrap van de
bouw van het drijvend zonnepark in Nij Beets opent middels een tewaterlating
van een bootje. Vanuit de diverse partijen wordt één persoon aangesteld en
gevraagd op één van de hoeken van het bootje te staan. In totaal zullen er vier
mensen rondom het bootje staan (ieder op een hoek). Gezamenlijk zal het
bootje in het water worden geduwd waarmee de start van de bouw officieel is.
Tevens zal de wethouder een speech verzorgen.

Omschrijving handeling
De burgemeester zal de galapremière van de drive-in bioscoop openen met een speech.
Datum

1 juli 2020

Tijd

19.00 uur

Locatie

Landgoed Lauswolt, Van Harinxmaweg 10, 9244 CJ Beetsterzwaag

Omschrijving

De burgemeester zal de galapremière van de drive-in bioscoop openen met een
speech.
De kinderen van groep 8 uit Beetsterzwaag leven altijd toe naar een aantal
momenten die hun afscheid van hun kindertijd markeren: in gala naar het Junior
Lauswolt Zomerconcert, met zijn allen op schoolkamp, repeteren en knutselen
voor de eindmusical en uit het raam gegooid worden. De Coronamaatregelen
steken daar een stokje voor. Vandaar is hier nu iets anders op bedacht. Met de
kinderen van groep 8 wordt nu een film gemaakt welke zij nadien meekrijgen als
een bijzonder cadeau waarop ze jaren na dato nog terug kunnen kijken. Tevens
zal er een heuse galapremière plaatsvinden in een drive-in bioscoop zodat de
film aan in ieder geval de ouders getoond kan worden.

