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Uitnodiging kerstviering 2017 
 
Beste Heemvrienden, 
 
Ook het jaar 2017 loopt alweer naar z’n eind en je kunt dan alleen maar verzuchten dat de tijd toch 
wel erg snel voorbij gaat. Maar… het is wel een enerverende tijd met feestelijke sfeervolle 
evenementen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en de overgang naar een nieuw jaar, 2018 alweer. De 
Amerikaanse zanger Andy Williams zong niet voor niets : It’s the most wonderfull time of the year, 
een gezellige en vrolijke melodie.  

Graag willen wij U weer uitnodigen voor onze jaarlijkse, traditionele kerstviering van ’t Heem op 
DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 in de kapel van het Cultureel Centrum Jan van Besouw, alwaar we 
al gedurende vele lange jaren te gast zijn.  
De aanvang is zoals altijd om 19.30 uur en van 20.30 tot 21.00 uur pauzeren we voor koffie en 
kerststol of banketstaaf, in ieder geval iets lekkers bij de koffie en thee. En na de viering niet direct 
naar huis, maar nog even napraten in de grote foyer onder het genot van heerlijk warme gluhwein. 

We hebben weer een bijzonder mooi programma, dat volledig wordt verzorgd door het NEVA-
ENSEMBLE uit Sint Petersburg ( Rusland). Jaren geleden waren ze ook al onze gast, maar een 
hernieuwd optreden van deze zangers en zangeressen zal Uw oren strelen en het is beslist geen 
verzoeking om dit bekende ensemble nog eens te beluisteren. Wij vonden het in ieder geval de 
moeite waard ze nog eens naar Goirle te halen, omdat ze net in die periode op tournee zijn in 
Nederland. 

Kom deze avond met ons genieten van een sfeervolle en muzikale belevenis, met de gedachte dat 
het enige dagen later alweer kerstavond is. Ieder heemlid met partner is welkom en de kosten 
bedragen € 12.50 per persoon. 
Opgave tot deelname door betaling en inlevering van onderstaande strook op de zaterdagen 2, 9 en 
16 december 2017 tussen 10.00 uur en 12.00 uur op het Heemerf aan de Nieuwe Rielseweg 41-43. 
 
Graag tot ziens , Namens het Bestuur “Commissie Kerstviering” 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ondergetekende zal met ….. personen deelnemen aan de kerstviering van ’t Heem op Donderdag 21 
december 2017. 
 
 
Naam : …………………………………………….. 
 
Betaald: …………………………………….……..  
 


