
 

 

 

 

 

Ons nieuwe jaar start met een geheel vernieuwde bar. Viert u 

dit vrijdag 16 januari met ons mee? 

Vanaf 19.00 uur hebben wij een geweldig optreden van het Trio Henk en Henk. Zij 

brengen al zingend live muziek, begeleid op toetsen en gitaar. Van de fifties tot het 

heden. Onderhoudend en vooral: niet te hard.  

Dansen, praten, luisteren, meezingen en vooral genieten. Alles mag onder het genot 

van een hapje en een drankje. Van the Eagles tot Van Morrison, van Amy 

Whinehouse tot DoeMaar, van Simon & Garfunkel tot Frans Bauer.  

Het motto van Henk en Henk: Always look on the bright side of life! Enjoy! 

Zondag 18 januari de band Hybris vanaf 16.00 uur 

Op zondagmiddag 18 januari kunt u genieten van de band Hybris van Jeroen van 

Heldingen en Marco van Os. Het is een groep die het qua repertoire wat hogerop 

zoekt. De onlangs uitgekomen CD ‘Hybris’ is goed door de vakpers ontvangen en 

zoekt haar weg naar een breed publiek. ‘Hybris’ heeft haar wortels in jazz en fusion.  

De band bestaat uit Jeroen van Helsdingen (piano), Marco van Os (bas), Dave van 

Beek (drum) en Gaby van Strien (vocal) en één van de gastsolisten van de CD. De 

inspiratie ligt bij fusion groepen als Weather Report, The Yellowjackets en Steps 

Ahead, maar ook Herbie Hancock en Pat Matheny passen in het referentiekader. 

Hun muziek is groovy, lyrisch, het idioom van Westcoast fusion.  

Donderdag 15 januari “nieuwjaar” BitterBallenBorrel  

De BBB biedt een zakelijk platform door middel van een informele netwerkborrel 

voor ondernemers, managers, directeuren die hun netwerk willen uitbreiden. Wilt u 

discussiëren, ondernemen of meedenken, netwerk dan met ons mee bij Aan ut Water 

vanaf 17.00 uur 

Ditmaal met als spreker David Savage en natuurlijk ieder maand een leuke verloting. 

Deelname is kosteloos, de drankjes zijn voor eigen rekening.  


