
 Dorspcafé open + kopje koffi e of thee

 Eerste optreden Saskia & Serge

 Pauze, wat lekkers en een drankje

 Tweede optreden Saskia & Serge

 After party

 Ons Eigen Kroeg, Schagerweg 30a in Schagerbrug

ZONDAGM I DDAG 18 F EBRUARI

Een toegangskaart kost € 20 per persoon. Daarvoor krijgt 
u bij binnenkomst een kopje koffi e of thee en in de pauze 
een drankje met wat lekkers. Als u meer wilt bestellen, dan 
staan de vrijwilligers van OEK voor u klaar.

WAT GAAT HET KOSTEN?

SASKIA & SERGE 

    KOM GEZELLIG EN GEEF HET DOOR!

RESERVEREN
Via kaarten@oek.nl. 
Wanneer er voldoende 
bezoekers zijn, kunnen we 
dit soort activiteiten vaker 
organiseren.

 13.30 u

 14.30 u

 15.15 u

 15.45 u

 16.30 u
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OEK al 2,5 jaar exploitant van Ons Eigen Kroeg!
Namens de bestuursleden van OEK wensen wij u 

veel theaterplezier en een gezond en gelukkig 2018.

Wij zijn er trots op dat wij inmiddels alweer 2,5 jaar het dorpscafé exploiteren. Voor onze 

toneelvereniging is het voortbestaan van het café van groot belang. Hierdoor kunnen drie 

groepen jaarlijks een productie opvoeren.

Het dagelijks bestuur van het café is in handen van een commissie die ervoor zorgt dat 

benodigde verbeteringen worden uitgevoerd. Met ondersteuning van vrijwilligers worden 

er bardiensten gedraaid en wordt alles schoon gehouden.

Steeds meer mensen weten de weg naar het café te vinden. 

 • Biljartverenigingen: er zijn twee biljartverenigingen actief en jaarlijks wordt 

 er een biljarttoernooi georganiseerd.

 • Theater / Walking Dinners: de eerste twee avonden zijn georganiseerd in 

 samenwerking met (de) Peter Faber en Valerie van Krimpen.

 • Verjaardagen en bruiloften: mensen vinden het leuk om hun feest in het dorp 

 te kunnen vieren.

 • Kermis: tijdens de kermisdagen dragen wij ons steentje bij voor het dorpsvermaak.

 • Spelletjes avonden: de mensen vinden het fi jn om een avond te keezen 

 of klaverjassen.

 • Evenementencommissie: er is een prima samenwerking met 

 de evenementcommissie, die indien nodig, de locatie gebruikt voor haar activiteiten.

   Info: Wil Linting 06 30692749

Saskia & Serge 18 februari:
Wij willen voor iedereen wat organiseren. En daarom hebben wij 
Saskia & Serge uitgenodigd om op zondagmiddag een optreden te geven. 

Uiteraard hopen wij dat dit een succes wordt, zodat wij dit soort activiteiten vaker 
voor u kunnen organiseren. 
Onze vrijwilligers doen dit graag voor u en een volle zaal geeft sfeer. Wij hopen dat u 
kaarten gaat reserveren via kaarten@oek.nl en dat u deze happening doorgeeft aan 
familie en vrienden.
Alvast dank voor uw aanwezigheid.                                           Namens: het OEK bestuur w
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O N S  E I G E N  K R O E G

www.oek.nl  
  

INFO


