
                  

- WEENS NIEUWJAARSCONCERT - 
 

 

       

 

 

 

Hierbij hebben wij de eer U uit te nodigen voor het jaarlijks 

Weens Nieuwjaarsconcert In het idyllisch St.-Martinuskerkje van 

Oekene. 
 

De bekendste Strauss-melodieën worden uitgevoerd door het 

40-koppig symfonisch beroepsorkest Nuove Musiche o.l.v. Eric 

Lederhandler. 
 

Aansluitend wordt U een nieuwjaarsreceptie aangeboden en is 

er de mogelijkheid om te dineren in het restaurant van Hotel 

Mercure. 
 

Een ideaal moment om familie, vrienden en collega’s 

aangenaam te verrassen. 

  

Van harte welkom! 

 

Zondag 22 jan. 2017 - 11:00 u. - St.-Martinuskerk  

Oekene-Roeselare 

Info & boeking: www.oekeneNV.be  
 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Initiatief: vzw Collectief ‘De LINK’/Oekene i.s.m. het verenigingsleven 

en Accent Business Park 

 

http://www.oekenenv.be/


- Nieuwjaarsconcept - 
 

zondag 22 januari 2017 - 1100 u.  St.-Martinuskerk Oekene-Roeselare 

Weens Nieuwjaarsconcert + nieuwjaarsreceptie tot 13:00 u. 

+ mogelijkheid om aansluitend te dineren in het restaurant van Hotel MERCURE 

______________ 
 

TICKET-opties: reserveren noodzakelijk!  
______________ 
 

a) €20: concert incl. receptie   

b) €59: concert incl. receptie + diner* in MERCURE-hotel Accent Business Park  

c) jonger dan 25j.**: €10 concert incl. receptie   

d) jonger dan 25j.**: €49 concert incl. receptie + diner*  

 RESTAURANT IS VOLGEBOEKT! Enkel nog concerttickets verkrijgbaar.   
 

- gelieve te reserveren voor 15 jan. 2017 via overschrijving op  

  bankrek. van vzw Collectief 'De LINK' BE72 7310 3026 8116 

- vermeld: 22/01 + optie a of c + aantal personen  

  (op de valreep reserveren kan via e-post oekeneNV@live.be of tel.: 0475 23 98 01) 

- RESTAURANT IS VOLGEBOEKT! Enkel nog concerttickets verkrijgbaar. 

- concert: geen genummerde plaatsen  

- alle tickets worden klaargelegd aan de inkom van de kerk 
 

Er is een pendeldienst voorzien na het concert tussen Oekene-kerk en het MERCURE-hotel  
(heen met een bus, terug tot aan Oekene-kerk met pendelbusjes)  
MERCURE-hotel: Accent Business Park, Kwadestraat 149 B, 8800 Roeselare  
______________ 
 

*Diner in het restaurant van Hotel MERCURE 
- gemarineerde zalm met balsemazijn en graanmosterd 

     - stoofpotje van hertenkalf met Kasteelbier 
     - duo van chocolademousses  
     - waters en aangepaste wijnen  

  

** jonge concertgangers -25j. krijgen 50% korting tijdens de actie ‘Niet alleen Elvis blijft bestaan’ om     
     hen te stimuleren om klassieke muziek te beluisteren. 
______________ 

 

       

      
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Initiatief: vzw Collectief ‘De LINK’/Oekene i.s.m. het verenigingsleven en Accent Business Park 
Raadplaag onze concertkalender: www.oekeneNV.be  
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