RIDER ‘DEN BEER HEEFT MIJ GEZIEN’
Allerliefste cultuurcentrum en medewerkers van het cultuurcentrum.
Binnenkort komen wij spelen in jullie zaal, daar kijken wij nu al enorm naar uit. Spelen is namelijk
het liefste wat we doen. Ons verhaal vertellen aan een begeesterd publiek op een fijne plek.
Wij toeren echter veel, in vele zalen, en zijn dan ook vele avonden van huis. Ervaring leert dat wij
nog beter spelen indien we ons in het cultuurcentrum warm onthaald voelen. Bovendien zijn wij
op pad met Sien Eggers, een dame die haar strepen in het theater ruimschoots verdiend heeft en
bovendien wanneer we bij jullie langskomen voor het eerst op pensioen is. Daarom nemen wij de
vrijheid u mee te delen waar ons hart sneller van gaat slaan.

CATERING
Met eigen gemaakt, vers en/of seizoensgebonden eten maakt u ons altijd blij. Lang leve de
maaltijden die met liefde bereid zijn. Indien mensen hier tijd en moeite in steken, vertrouwen we
erop dat wij het altijd lekker zullen vinden.
Indien u toch een leidraad wenst welke gerechten dit mogelijks kunnen zijn;
⁃
⁃

⁃
⁃
⁃

soep of salade vooraf
hoofdgerecht; favorieten van ons drie zijn spaghetti, worteltjesstoemp met worst, broccoli,
frieten met biefstuk, versgemaakte vol au vent, tajine, asperges, visschotel, couscous,
mediterraans, rode rijst, gerookte vis, witloof,... (Het hoeft uiteraard niet één van deze te zijn,
puur inspiratie.)
streekgebonden en fairtrade producten (fruitsappen, kazen, yoghurt, chocola)
koffie, thee, fruit, noten, chocolade
wegens intoleranties voor 1 persoon rekening houden met volgende:
geen koemelkproducten, look, ui, paprika, tarwe (vervangers als speltbrood of speltpasta,
rijst, aardappel, glutenvrije dingen kunnen wel).

ACCOMODATIE
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Douches met warm water + handdoeken
Zetel of matras om te rusten
Verwarmde kleedkamers

Hartelijk dank om met deze wensen rekening te houden,
de allervriendelijkste groet,
Jessa, Sien en Sofie

