
Kerstboomverbranding 2010 
 

Op zaterdag 9 januari 2010 organiseren de Explorers van Scouting Rythovius uit Riethoven en 
Westerhoven de 28ste kerstboomverbranding. Met de opbrengst van de kerstboomverbranding, wordt 

het zomerkamp mede mogelijk gemaakt. 
Zaterdagochtend vanaf half 10 staan de scoutingleden paraat om huis aan huis in Riethoven en 

Westerhoven de kerstbomen op te halen. Elk gezin dat 1 of meerdere bomen inlevert, krijgt hiervoor 1 
lot. Dit lot geeft kans op een van de vele mooie prijzen die in de loterij te winnen zijn. Om de winkans 

te vergroten, kunnen er meerdere loten worden bijgekocht.  
Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom op de blokhut aan de Molenstraat 37 in Riethoven. De 

trekking van de loterij is om 19:30 uur. Voor de kinderen tot en met groep 8 is er een kinderloterij 
waarbij ook hele leuke prijzen zijn te winnen. De hoofdprijs van de kinderloterij is een thema-

kinderfeestje (gesponsord door Zjoepie). 
Voor de koukleumen die aan een warm vuurtje niet voldoende hebben of gewoon voor de lekker, is er 

oa chocomel, koffie en thee te koop. Voor de kinderen is er ranja te verkrijgen. Kortom, genoeg 
redenen voor een leuke zaterdagavond.  

 
 
Prijs per lot € 0,50  Per 6 loten € 2,50 Per 13 loten € 5,00 
 
 
De prijzen zijn als volgt: 
 
Hoofdprijs: Skiën voor 8 personen     Montana Snowcenter 
 
1e prijs: Culinaire verwenavond voor 4 personen     Express-Zo 
 
2e prijs: 4 kaartjes voor de Efteling    Knegtmans & Van de Wouw advocaten 
 
3e prijs: Hovenierswerkzaamheden t.w.v. 150 euro De Hofmakers 
 
4e prijs: Workshop voor 4 personen    Winters chocolaterie 
 
5e prijs: 2 uur Rijles/Rijvaardigheidstraining  Verkeersschool Hurkmans 
 
6e prijs: Koude schotel voor 5 personen   Content Catering 
 
7e t/m 11e prijs: 2 vrijkaartjes voor rallywedstrijd  Rally-cross  
 
12e prijs: Knippen en  föhnen    Kapsalon Williane 
 
13e en 14e prijs: Fietstas    Tweewielerpakhuis Neutkens 
 
15e  t/m 17e prijs: Wintersetje    Autobedrijf Huub Smolders 
 
18e t/m 20e prijs: Munten voor de autowasserette Autobedrijf Huub Smolders 
 
21e prijs: Campingtafel     Rogubein tenten 
 
22e prijs: Kistje mandarijnen    Paul Wijnen groeten en fruit 
 
 
 


