
Isala Theater 
Capelle aan 
den IJssel

SJONNIE
AND THE
BEAUTYSPOTS

Theaterconcert “Verrassend”. 

Muziek met een lach, een traan en een verrassende wending!

Opbrengsten t.b.v. Stichting Leergeld. www.leergeld.nl

www.isalatheater.nl

Beste

Hierbij heb ik het genoegen jullie van harte uit te nodigen voor het Theaterconcert “Verrassend” 
op zaterdag 1 juli aanstaande in het Isala Theater te Capelle aan den IJssel.

De band “Sjonnie and the Beautyspots” presenteren een geweldige avond gevuld met een lach en een 
traan. Een show die je versteld zal doen staan en daarom nu al een avond om nooit meer te vergeten.

Het concert staat in het teken van Stichting Leergeld en de volledige opbrengst
gaat naar Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek.

Stichting Leergeld richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op 
bijstandsniveau opgroeien. Stichting Leergeld probeert deze kinderen te ondersteunen door een inancieel 
steuntje in de rug. 

Tevens nodig ik jullie hierbij persoonlijk uit om aanwezig te zijn op de after party in de Luc Lutz zaal alwaar 
ter gelegenheid van mijn 65e verjaardag nog een klein feestje gevierd gaat worden. 
Indien jullie iets wensen te geven ter gelegenheid van mijn verjaardag dan het vriendelijk verzoek  
een schenking te doen aan Stichting Leergeld. 

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie een onvergetelijke avond te beleven! 

Namens Swan Foundation, 

Jan van Wingerde

Uitnodiging

Bijdrage wordt zeer gewaardeerd 
echter is uiteraard vrijblijvend!

Swan Foundation 
Rekening nummer NL73INGB0007796439
O.v.v. donatie Stichting Leergeld.

e ter en 1 .15

Aanvang concert 20.10

Pauze 21.30

Aanvang programma na de pauze 21.45

After party Luc Lutz zaal 22.45

Einde 01.00

Donatie
  Stichting
Leergeld

Programma

Graag aan- of afmelden voor donderdag  Mei a.s. via vivi@het-lab.nl

Aanmelden via vivi@hetlab.nl

Vragen? Overnachten
Milou Van Wingerde, email: 
milouvanwingerde@energyglobal.nl 
telefoonnummer: 06-83673222 
(alleen tijdens kantooruren!)
of Vivi de Regt, email: vivi@het-lab.nl 
of telefoonnummer 06-55387014

Graag overnachten in de buurt van Isala Theater? 
Speciaal arrangement!
Luxe kamer (op basis van twee personen): 
€75 per nacht exclusief ontbijt (€16,50 per persoon)
Comfort kamer (op basis van twee persoon): 
€85 per nacht exclusief ontbijt (€16,50 per persoon)
Reserveren? Van der Valk Nieuwerkerk 
o.v.v. boekingsnummer NWK-GF18573,
contactpersoon: Maresa Nussy email: fom@nieuwerkerk.valk.nl

Zaterdag  
1  juli 201 7|

Aanvang 20.10 uur!




