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Geachte bewoner/ondernemer van de Vesting Elburg,
Na de succesvolle editie van 2016 zijn de voorbereidingen voor Kerst in de Vesting
2017 van start gegaan. Graag vragen wij uw aandacht voor de aankomende editie.
Met de inzet en grote verbonden- en betrokkenheid van u als bewoner/ondernemer
van de vesting, hopen wij ook dit jaar de authentieke sfeer van ‘Kerst rond 1900’ tot
leven te roepen.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2017 gaat de prachtige binnenstad van Elburg
weer honderd jaar terug in de tijd. Op vrijdag vindt het evenement plaats van 14.00
tot en met 22.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot en met 21.00 uur. Dit betekent dat
op vrijdag de poorten eerder opengaan. De officiële opening blijft zoals vanouds wel
staan om 16.00 uur. De toegangsprijzen blijven hetzelfde als het afgelopen jaar.
Bijeenkomst
Om samen goed van start te gaan met de editie van 2017 willen wij graag een
bijeenkomst plannen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij in grote lijnen de opzet voor
komende editie met elkaar bespreken. U bent op donderdag 28 september om 19.30
uur van harte welkom in restaurant De Haas.
Net zoals vorig jaar is er informatie die wij graag van u ontvangen, het is natuurlijk
mogelijk dit nu alvast aan te geven mocht u op 28 september niet aanwezig kunnen
zijn.
 Wilt u ons helpen als vrijwilliger in de op- en afbouw logistiek,
artiestenbegeleider of gastheer/vrouw?
 Wilt u uw buurtinitiatief/programmaonderdeel doorgeven?
 Wilt u gebruik maken van een vuurkorf?
Mail dan alvast uw contactgegevens en informatie naar info@kerstindevesting.nl of ga
naar www.kerstindevesting.nl.
Wij zien u graag op donderdag 28 september bij de bijeenkomst.
Met vriendelijk groet,
Bestuur en Team Kerst in de Vesting
038-4532660
info@kerstindevesting.nl

