Denverweekend 2017
Vier met ons het ‘World of John Denver’ weekend op 18 en 19 november 2017. Op zaterdag
de 18e is er een avond programma, zondag de 19e een dagprogramma.
De locatie voor dit weekend is nieuw voor The World of John Denver: 'De Waterlelie’ in
Zoetermeer NL. In 2012 was dit de locatie voor concerten van artiesten als Leon van der Meer
en René Wingelaar. ’De Waterlelie’ heeft een leuke aula met een mooi podium voor
optredens. Het ligt op loopafstand (ongeveer 1 km) van het station Zoetermeer, dus is goed
bereikbaar met het OV, en natuurlijk ook per auto via de A12 tussen Den Haag en Gouda.
Het programma voor het weekend gaan we in de loop van het jaar invullen. Uiteraard is het
plan om tijdens het weekend een afwisselend videoprogramma van John te combineren met
live optredens. We gaan de komende tijd kijken wie er voor ons willen optreden. Wat betreft
het videoprogramma hebben we al weer veel leuk nieuw materiaal verzameld om te laten
zien.
Voor degenen die van ver moeten komen maar zowel de zaterdagavond als de zondag willen
meemaken, zijn er diverse hotels en B&B’s in Zoetermeer en omgeving. Het dichtstbij is het
NH hotel, een 4-sterren hotel waar bij een vroege boeking via de NH site ca € 52,- per kamer
(excl. ontbijt en annuleringsmogelijkheid) betaald wordt voor een overnachting. Het hotel ligt
aan het plein voor het station. Als er belangstelling voor is, kunnen we kijken of we
zondagochtend een eenvoudig en niet te duur ontbijt bij De Waterlelie kunnen verzorgen.
Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent of indien je meer informatie wilt hebben.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van ontwikkelingen rond het Denver weekend van 18
en 19 november.
Hartelijke groet,
Michiel ten Brug

