
Winterfestival 

 

Vrijdag 11 december 2015 wordt een hoogdag op Linkeroever. 

We zijn heel blij en trots dat we Herman Van Veen voor een kerstvoorstelling mogen 

verwelkomen in onze kerk. Met Jannemien Cnossen, Rikkert van Huisstede, Saskia Egtberts, 

Marnix Dorrestein, Gaëtane Bouchez en Edith Leerkens brengt hij onder de titel ‘ Als jij het 

zegt’ een 90 minuten durende voorstelling.  

Een 700-tal mensen die een kaart kochten zullen volop kunnen genieten van het concert! 

Maar er is meer dan dit concert… Ieder van u kan deze avond aanstippen in zijn agenda als 

‘the place to be’! 

Vanaf 18.30 u kan u met vrienden, familie, bekenden mee te komen genieten in en rond het 

St. Anneke Centrum.   Een warm wintercafé, kraampjes met hapjes en drankjes, 

vuurmanden, kerstbomen, warme lichtjes en onze vaste vrijwilligers zullen u opwachten! 

Ons café én de kramen zijn heel de avond geopend en we verwelkomen u graag  

- voor de aanvang het concert vanaf 18.30 u.                                                                                     

De plaatsen van de concertgangers zijn genummerd, dus geen gedrum aan de ingang 

van de kerk, maar gezellig samen “in de sfeer” komen; 

- tussen 20 u en 22 u of tijdens het concert, als je geen kaarten hebt voor de 

voorstelling of geen Herman Van Veen fan bent; 

- nà het concert en mogelijk tot in de latere uurtjes, om nog even “in de sfeer te 

blijven”, iets te drinken en te genieten van het winterse gebeuren; 

We verwelkomen je graag als je “fan” van onze frietjes of onze frietenbakker Paul;                           

We verwelkomen je graag als je “fan” bent van ons vroegere Leffekraam en de tappers;                     

We verwelkomen je graag als je “fan” bent van onze Irish Coffee en geen kouwe plas bier 

lust;                                                                                                                                                                   

We verwelkomen je graag als je “fan” bent van onze croques…  

Om kort te zijn: we hopen je te ontmoeten op die vrijdagavond!                                                                                         

Men zegge het voort!  

Volgende week meer nieuws over een andere activiteit van ons Winterfestival. 

 

 


