NIEUWSBRIEF oktober 2021
Wat is het fijn om weer eens een nieuwsbrief aan jullie te schrijven.
We kunnen weer feesten en zijn drukdoende met de planning. Dat gaat niet zo makkelijk
omdat de cafe’s nog moeite hebben om hun personeelsbestand op peil te brengen. Hofman
bijvoorbeeld heeft 60 personen personeel nodig om alles te kunnen doen wat ze normaal
doen. Tijdens de corona is het werkeloze personeel natuurlijk andere dingen gaan doen. Nu
is Hofman drukdoende om het nieuwe personeel bij elkaar te werven en op te leiden. Je
begrijpt dat we daar dus nog even moeten wachten. Maar hoe dan ook de KERSTeditie is
zeker en daarvoor zal de kaartverkoop eerdaags starten.
ZONDAG 24 OKT TWINparties Bodytalk
Zondag 24 oktober hebben we de tweede Bodytalk editie. Wat hebben we genoten de
afgelopen keer. Dit keer is de ingang tot 20:00 beneden aan de werf dus dan kunnen we ook
de temperatuur goed regelen in de kelder. De laatste keer vonden we het wel erg warm
worden. Maar daar is dus wat op gevonden. Vanaf 20:00 is de ingang dan via het cafe. Daar
is een trap binnendoor naar beneden.
Kaarten kun je bestellen via de achteromroute (stuur een email naar
info@brendaoosterbaan.nl) of via Chipta
https://www.chipta.com/tickets/organizer/5633966/events/
Aanvang 18:00 uur – einde 23:00
Entree 8 euro
De NOVEMBER editie is nog niet bekend
ZONDAG 19 DECEMBER KERSTeditie IN HOFMAN
De kersteditie is misschien wel de beroemdste en drukst bezochte editie, of is dat de
valentijnseditie….ik weet het even niet maar hoe dan ook, de KERSTeditie is geweldig, met
een diner, een optreden en heel veel gezelligheid. Binnenkort komen de kaarten in de
verkoop als dit net als andere jaren loopt wordt het een uitverkochte editie. Zet vast in je
agenda. 19 december.
Fijne dagen en tot 24 oktober in de Bodytalk

