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NIEUWSBRIEF JULI 2021

 

CULTUURHUYSCAFÉ 
 

Het CultuurhuysCafé is al weer even open. Het is
gelukkig weer mogelijk om even binnen te lopen voor
een praatje of voor een kopje koffie of thee met wat
lekkers. Onze vrijwilligers staan er klaar voor.  Het
CultuurhuysCafe en de informatiebalie zijn geopend
op doordeweekse dagen van 13.00 – 17.30 uur en op
zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur. 

 

Na de vakantie periode hopen we jullie allemaal weer
te zien in ons RABO Theater tijdens de theater - en
filmvoorstellingen. De programmacommissie heeft
een volledig theaterprogramma  weten samen te
stellen,  van intieme zondagmiddag- ‘muziekcafé’ -
concerten tot en met grote sta- concerten, waaronder
onze vaste Bluesavond in De Kroon. Nieuwe en
bekende namen uit de cabaret wereld, maar ook films
en zelfs de Pubquizzen, ze maken allemaal weer
onderdeel uit van het jaarprogramma 2021 -2022.  
 

 
Ben jij handig met social media, tekstschrijven,
websitebeheer  of grafische vormgeving? Heb je
regelmatig een paar vrije uurtjes beschikbaar om ons
te komen helpen met dit leuke programma onder de
aandacht te brengen? Graag willen wij dan nader met
je kennismaken, stuur even een berichtje naar
secretariaat@cultuurhuysdekroon.nl 
 
 

mailto:secretariaat@cultuurhuysdekroon.nl
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We zijn momenteel druk met alle voorbereidingen en
zullen zo snel mogelijk het programma via de agenda
 op de website bekendmaken. Op de website kun je
dan via het ticketmatic systeem je kaarten kopen.  Wil
je er tijdig bij zijn om je favoriete artiest niet te missen,
volg ons dan via onze social media (Facebook en
Instagram). Want, geloof ons maar: een favoriet zit er
zeker tussen!  
 
We geven hier alvast enkele klinkende 
namen uit het programma;  
 
Handsome Poets! 
Carel Kraayenhof & Leonie Jansen 
Sjaak Bral 
Bertolf 
Lenny Kuhr 
Pieter Jouke 
Jop Wijlacker & Dennis Koolen 
Danielle Schel 
En nog veel, heel veel, meer! 
 
Het theaterseizoen gaat bij ons van start in het eerste
weekend van oktober, maar we zien jullie eerder ook
graag in De Kroon tijdens het culturele evenement
WadCultureel op zaterdag 11 september.

Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys

De Kroon Facebook pagina. Als je continu op de

hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.

 

Fijne vakantie 
 

Voor de komende periode  wensen we jullie allemaal
een geweldige, sportieve, zonnige, rustige/ drukke,
gezellige zomer toe en natuurlijk voor iedereen die op
vakantie gaat, heel veel plezier!  
 

Share Forward

We zijn ook op Instagram  te vinden.

Let op! De nieuwsbrief wordt gestuurd door een GEEN ANTWOORD (no reply) adres. 
Voor vragen of reacties kunt u een mail sturen naar: nieuwsbrief@cultuurhuysdekroon.nl 
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Wilt u wijziging aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief? 
Hier kunt u uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst 
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