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Theaterseizoen gaat
weer van start
Wat hebben we er zin in! In onze programmakrant, af
te halen bij het Cultuurhuys De Kroon, vind je niet
alleen ons totale muziek-, cabaret- en filmprogramma,
maar ook onze pubquizzen. En ja, zaterdag 2 oktober
is het zover en starten we met een optreden van de
Handsome Poets! Een echte aanrader voor jong en
oud. Alle voorbereidingen voor een gezellig avondje

ZAT 2 OKT 21 | MUZIEK | 20:15 | 22.50,- incl. drankje

Handsom Poets
Lieve schatten | acoustic concert

uit zijn in volle gang bij onze vrijwilligers, en eindelijk
kunnen we schrijven: Welkom terug!

https://mailchi.mp/54e3e656a332/nieuwsbrief-augustus-4950622

1/4

26-09-2021 12:14

Nieuwsbrief september 2021

Coronatoegangsbewijs
voor het theater De
Kroon en het
CultuurhuysCafé
ZAT 16 OKT 21 | MUZIEK | 20:15 | 20,- incl. drankje

Onze bezoekers hebben volgens Rijksoverheid vanaf
25 september toegang tot onze mooie voorstellingen

Bertolf

en het Cultuurcafé met een coronatoegangsbewijs.

Happy in Hindsight

Deze en je ID controleren we voordat je naar binnen
gaat. Eenmaal binnen is alles weer als vanouds en
gelden er geen coronamaatregelen meer! Voor meer
informatie hierover: kijk op onze website.

Er is geen coronatoegangsbewijs nodig voor toegang
tot de Bibliotheek of Stichting Vonk.

Vrijwilligers gezocht
voor De Kroon
Om ons team weer helemaal op volle kracht in te
kunnen zetten zijn we op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. We zijn op zoek naar gastvrouwen en heren, medewerkers voor de programmabegeleiding,
medewerkers beeld, licht en geluid en ook voor de

VRIJ 22 OKT 21 | AANVANG 20:00 | 20,-

PUBQUIZ
Maximaal 5 deelnemers per team.
Gebruik voor de inschrijving de naam van je
team. Zaal open vanaf 19:30.

commissie communicatie zijn we op zoek naar
versterking. Heb je interesse in theater en ben je
doordeweeks of in het weekend (ook ‘s avonds)
enkele uren beschikbaar? Kom langs, of mail naar
info@cultuurhuysdekroon.nl

dan vertellen wij je

graag meer over deze leuke vrijwilligersfuncties.

ZAT 23 OKT 21 | CABARET | 20:15 | 19,- incl. drankje
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SJAAK BRAL
Vaarwel 2021| Try out

WadCultureel 2021
Tijdens WadCultureel werd op zaterdagmiddag onze
oud-voorzitter Hans Spruitenburg bedankt voor zijn
jarenlange inzet voor Cultuurhuys De Kroon. Bij deze
gelegenheid werd hem een verguld Hefje opgespeld

ZAT 30 OKT 21 | MUZIEK | 20:15 | 20,- incl. drankje

door wethouder Brigitte Leferink. “Mede dankzij zijn

SEVENTIES INPLUGGED

enthousiasme en inzet is het Cultuurhuys De Kroon

Love the one you're with

nu het bruisende culturele hart van Waddinxveen”,
aldus de wethouder. En dat kunnen wij natuurlijk
alleen maar van harte onderschrijven. Gefeliciteerd
Hans!

Benieuwd naar het complete programma?
Klik dan hier.

Kijk voor dagelijks nieuws op onze Cultuurhuys

Share

Forward

We zijn ook op Instagram

De Kroon Facebook pagina. Als u continu op de
hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.

te vinden.
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