
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmtheater Fanfare         Brasserie Tivoli  
Pagnevaartweg 109           Jezuïetenplein 33 
4731 AC Oudenbosch           4731 HX Oudenbosch 
Wilfried van Dongen (t. 0165 313312)         t. 0165 726996 
Dian en Ad Uijtdewilligen (t. 0165 314503)          

Oudenbosch, 26 februari 2017. 
 
Beste film- en eetliefhebber, 
 
Voor de 10e ‘Fanfare-Filmzondag’ op zondag 26 maart zijn we te gast bij Brasserie Tivoli in 
Oudenbosch. Filmkijken en lekker eten worden gecombineerd in een totaalarrangement.  
 
De Zevende Hemel speelt zich af in en om het gelijknamige restaurant 
en chef-kok Frank van Gurp van Brasserie Tivoli zal proberen daar de 
nodige inspiratie uit op te doen. 

  
Programma van zondag 26 maart:  
11.30 uur Ontvangst met koffie of thee met wat lekkers 
12.00 uur Vertoning De Zevende Hemel    106’ 
14.00 uur Diner verzorgd door Brasserie Tivoli, 

inclusief 2 glazen wijn, bier of fris 
15.00 uur Koffie of thee 
15.30 uur Heenzending 
 
Schrijf in voor deze bijzondere dag door: 
 
1a. een mailtje te sturen met de benodigde gegevens naar aanmelden@filmtheaterfanfare.nl 
      of 
1b. inlevering van onderstaande strook bij een van de voorstellingen van Filmtheater Fanfare  

én 
2. het benodigde bedrag zo snel mogelijk over te maken op de rekening van Filmtheater 
Fanfare in Oudenbosch (IBAN nummer: NL23RABO0115106146) met vermelding van 
“Filmzondag”, uw postcode en huisnummer. 
 
- U krijgt van ons een bevestiging per email als uw betaling binnen is en uw inschrijving dus 
definitief is.  
- Vrienden van… (moeten op hetzelfde adres wonen) hebben tot en met 5 maart voorrang bij 
de inschrijving. De volgorde van binnenkomst van de betaling is de volgorde van 
inschrijving! Er is ruimte voor maximaal 60 gasten en dat bleek vorige keer onvoldoende. 
 

We rekenen op een leuke middag! 
Namens Filmtheater Fanfare: Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam: ……………………………………………Emailadres:…………………………………......... 
 

Straat: ………………………… Pc/Plaats: ……………….……...………Tel:...........……………… 
 

Aantal personen normale all-in prijs:   …….. x  € 41,-  =  € ………….. 
Aantal personen met Fanfarepas:     ……..  x  € 37,-   =  € ………….. 
Aantal Vrienden van….:      ……..  x  € 34,-   =  € ………….. 
 
Handtekening:        

mailto:aanmelden@filmtheaterfanfare.nl

