2018 AGENDA JANUARI
11 SPELLENBURCHT: ‘Spelletjesavond’

Ben je groot fan van Monopoly, maar willen je vrienden nooit meedoen? Wil je met je hele
vriendengroep spelletjes doen, maar komen jullie er nooit uit bij wie? Of heb je gewoon zin in
een fanatiek gezelschap? Dan is onze spelletjesavond echt iets voor jou! Op deze avond kun je
bij Proeflokaal Wittenburg de hele avond lekker knus bord- en kaartspelletjes komen doen.
Wij zorgen dat het assortiment spellen aangevuld wordt en dat de avond wordt begeleid door
echte spelleiders. Aanvang 20:00, toegang gratis.

13
14

Besloten feest - vanaf 19:00 gesloten
Iceman Challenge: ‘Immuunsysteem training’

Op deze dag zal de Iceman methode, een manier om het immuunsysteem te trainen, worden
toegelicht in een presentatie door fysiotherapeuten van de Romei Therapie en Training.
Hierna volgt een training door hen waarbij ademhalings- en krachtoefeningen aan bod
komen. Daarna is er de mogelijkheid om het ijsbad in te gaan! Heb jij ballen van staal? Dan
kun je je aanmelden kan via info@romei.nl Aanvang 10.30 uur voor dagprogramma, 13.00
uur voor alleen het ijsbad. Kosten: € 29,- voor de hele dag, inclusief drankjes & wat lekkers.

21

SPELLENBURCHT: ‘De grote Boemelburcht Carnavalsquiz’

25

SPELLENBURCHT: ‘Klaverjasavond’

Meer informatie volgt! Houdt goed onze Facebook pagina in de gaten
https://www.facebook.com/StadsbrouwerijWittenburg/

Beginnende en gevorderde klaverjasliefhebbers kunnen op deze avond gezellig met elkaar het
spel spelen. Het Proeflokaal levert de speciale Klaverjasformulieren. Voor de winnaar is er
altijd prijs! Aanmelden kan via 0316-253520. Aanvang 20.00 uur, deelname voor het
klaverjassen is €2,50 p.p. inclusief een kopje koffie.

27
28

Besloten feest - vanaf 18:00 gesloten
WITTENBURG LIVE: HET Enkelriet Trio

HET Enkelriet Trio bestaat uit drie saxofoon virtuozen. De nadruk ligt op muziek uit de eerste
helft van de twintigste eeuw en vooral pianomuziek en muziek uit het theater leent zich goed
voor bewerking voor drie blazers. Waarbij je moet denken aan muziek van componisten als
Debussy, Ibert, Poulenc, Bartok, Weill en Gershwin en hun minder bekende tijdgenoten.
Verder is er natuurlijk, behalve de klassieke muziek en lichte muziek ook de Wereldmuziek
en de filmmuziek. Een feest voor de oren! Aanvang 15:00, toegang gratis.

2018 AGENDAFEBRUARI
01 Politiek Café 20:00 – 22:00
04
08

Besloten feest – tussen 14:00 & 16:00
BIERGILDE: ‘De 7 Aeren’

Maandelijks organiseert Biergilde ‘De 7 Aeren’ een bijeenkomst rond een bier thema in de
Stadsbrouwerij. Tijdens deze bijeenkomsten delen de leden hun passie voor speciaalbieren.
Heeft u altijd al meer willen weten over verschillende stijlen speciaalbier of brouwkunsten,
dan is deze bijeenkomst misschien wel wat voor u! Aanvang 20:00 uur, toegang gratis.

10 Carnaval in de Boemelburcht
11 Carnaval in de Boemelburcht
12 Carnaval in de Boemelburcht
14 Besloten feest - vanaf 19:00 gesloten
21 Besloten feest - vanaf 19:00 gesloten
22 SPELLENBURCHT: ‘Spelletjesavond’

Ben je groot fan van Monopoly, maar willen je vrienden nooit meedoen? Wil je met je hele
vriendengroep spelletjes doen, maar komen jullie er niet uit bij wie? Of heb je gewoon zin in
een fanatiek gezelschap? Dan is onze spelletjesavond echt iets voor jou! Op deze avond kun je
bij Proeflokaal Wittenburg de hele avond lekker knus bord- en kaartspelletjes komen doen.
Wij zorgen dat het assortiment spellen aangevuld wordt en dat de avond wordt begeleid door
echte spelleiders. Aanvang 20:00, toegang gratis.

24

Besloten feest - vanaf 19:30 gesloten

