
31 December 2018          
Het is rond, we gaan voor de 22e keer naar de film, in de  mooie  
bioscoop Pathé in Zaandam.  
Er zijn diverse voorstellingen voor OKV gereserveerd, voor elk wat wils. 
We hebben dit jaar keuze uit vijf films……………………….. 
 
ALLE FILMS BEGINNEN OM 10.30 UUR !!! 
 
Het is naar de film: 
- “ DE FABELTJESKRANT”  2D film    (Nederlandse gesproken – alle leeftijden) einde  ±12.00 uur 
- “ MARY POPPINS” 2D film DISNEYFILM (Nederlands gesproken – alle leeftijden)  einde  ±13.00 uur 
- ” SPIDERMAN” 3D film **   (Nederlands gesproken– adviesleeftijd 9+) einde ±12.15 uur 
- ” BON BINI 2”  2D film                      (Nederlands gesproken – adviesleeftijd 9+))  einde  ±12.10  uur 
- ” MORTEL ENGINES”  3D film **  (Engels NL ondertiteld - adviesleeftijd 12+)) einde ±13.00 uur 
 
De eindtijd is berekend met reclame, waarschijnlijk gaan ze deze eruithalen, dit hoor je in de briefing bij 
het kaartje dat thuisbezorgd wordt op 30 december 
**Bij de 3D films wordt een 3D-bril uitgeleend.  
Bij het verlaten van de film, de bril WEER INLEVEREN !!! 
Als je zelf een 3D-bril hebt, neem dan je eigen bril mee!!! 
 
VOOR INFO OVER DE FILMS ZIE BIJVOEGING    
 
De kosten voor een kaartje zijn dit jaar: 
De 2D films kosten kinderen t/m 11 jaar € 6.00 p p. en vanaf 12 jaar € 8.00 p.p. 
De 3D films kosten kinderen t/m 11 jaar € 7.50 p.p. en vanaf 12 jaar € 9.50 p.p. 
                          ( gelijk te voldoen bij inschrijving ) 
De bestelde kaartjes worden 30 december thuis bezorgd. 
 
Je mag natuurlijk met je hele familie komen  en met al je vriendjes en vriendinnetjes. 
 
HET MEENEMEN VAN EIGEN CONSUMPTIES IS NIET TOEGESTAAN! 
Voor aanvang van de film en na afloop is het buffet geopend, er is geen pauze!  
We gaan voor volle zalen, dat betekend ’n extra centje voor OKV       
 
Denk er wel aan:  VOL = VOL  dus: 
Vul snel het onderstaande strookje in, dan ben je van een plaatsje verzekerd 
         filmgroetjes   Wim en Jannie 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, wij gaan gezellig mee naar de film..... (goed invullen graag) 
 
Kruis aan welke film(s) en aantal personen 
O ” DE FABELTJESKRANT”  2D film t/m 11 jaar……..personen, vanaf 12 jaar …….. personen 
O ” MARY POPPINS”    2D film  t/m 11 jaar……..personen, vanaf 12 jaar …….. personen 
O ” SPIDERMAN” 3D film  t/m 11 jaar……..personen, vanaf 12 jaar …….. personen  
O ” BIN BINI 2”  2D film            t/m 11 jaar……..personen, vanaf 12 jaar …….. personen 
O ” MORTEL ENGINES ”  3D film                   vanaf 12 jaar …….. personen 
 
 
Naam:     adres     Tel.nr: 
 
 
2D We zijn met    ………. personen  x  € 6.00  = € 
2D We zijn met    ………. personen  x  € 8.00  = € 
3D We zijn met    ………. personen  x  € 7.50 = € 
3D We zijn met    ………. personen  x  € 9.50 = € 
 
We gaan er vanuit dat iedereen zelf voor vervoer zorgt !!!! 
 
Inleveren kan  tot en met donderdag 27 december 2018, of in een gesloten enveloppe door de 
brievenbus van de deur  bij ( vergeet het geld niet !!!): 
Wim en Jannie de Graaf  Zuideinde 73 1511 GB Oostzaan. 
  

 

 

 

 


