
 

 
           

  

Aan de donateurs van de Gooise Operette – maart 2016     

Betreft:  Donatie 2016 – Concerten – Productie     

            

            
 

Zeer geachte donateur(s), 

 

De Gooise Operette bestaat dit jaar 50 jaar! Een gouden jubileum, dat wij op 28-29-30 oktober 

bezegelen met dé operette der operettes “Die Fledermaus” van operettekoning Johann Strauss jr.  

Hierover ontvangt u later dit jaar meer informatie. Of bezoek alvast onze website.  

 

Allereerst vragen wij of u ons jubileumjaar extra wilt vergulden met uw donatie 2016. 

Voor een donatie ontvangt u in oktober na bestelling 1 gratis kaart t.w.v. € 25, heeft u voorrang bij de 

plaatsindeling én wordt u op de hoogte gehouden van onze concerten.  

Een donatie bedraagt minimaal € 30  (het verschil tussen de prijs van een eersterangs plaats en uw 

donatie is dus feitelijk minimaal € 5. U bent vrij dit te verhogen).  U kunt uw donatie overmaken naar 

rekeningnummer NL68INGB0002145988 ten name van Gooise Operette te Loosdrecht onder vermelding 

van ‘donatie 2016’. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 

 

Tevens nodigen wij u uit op ons tweede KAFFEE–KUCHEN–KONZERT op zondag 20 maart om 14.30 

uur in gebouw Gosepa, Gooierserf 122 te Huizen. 

 

 
 

Tijdens dit gevarieerde operetteconcert wordt u, tussen de muzikale gangen door, getrakteerd op 

koffie/thee en lekkernijen. Met recht een ‘lekker middagje uit!’  Kaarten (inclusief koffie/thee en lekkers) 

kosten € 17,50 p/st en zijn te bestellen via onze website, per email info@gooiseoperette.com of 

telefonisch via nummer 06-36550999. Parkeren is gratis. 

 

Meer informatie, agenda, foto’s én muzikale fragmenten op onze website: www.gooiseoperette.com 

Wilt u op de hoogte blijven van onze nieuwtjes? LIKE dan www.facebook.com/gooiseoperette 

 

Bij voorbaat dank voor uw vergulde donatie en belangstelling voor de jubilerende Gooise Operette!   

Wij wensen u een goed en gezond vervolg van dit jaar toe. Graag ontvangen wij u bij ons concert en/of 

in oktober bij Die Fledermaus! 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens bestuur en leden van de Gooise Operette, Loes Jongen, secretaris          

 
 

 

Nieuwsbrief 

Secretariaat:  Loes Jongen – Cissy van Marxveldtstraat 86 – 1321 LP Almere – info@gooiseoperette.com - 06-21867338             
Penningmeester:  Claudia vd Wilt – Nw.Loosdrechtsedijk 217d – 1231 KV Loosdrecht – info@gooiseoperette.com – 035-5828180                                                                   
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