
Het is een bewogen tijd waarin we veel op afstand werken en de gezelligheid van collega’s 
 moeten missen. Iedereen zet zich voor de volle 100% in en stelt zich flexibel op om alles in  

goede banen te leiden. Een goede reden om je waardering uit te spreken en je medewerkers te  
verrassen met een gezellige avond om zo samen het jaar in stijl af te sluiten.

Op donderdag 17 & vrijdag 18 december wordt onze Evenementenzaal omgetoverd tot een sfeervol 
kerstparadijs. Deze is - vanzelfsprekend - coronaproof ingericht en voldoet aan de richtlijnen van de 

overheid. De tafeltjes staan op ruime afstand van elkaar, in verschillende soorten en maten.

Het leuke van deze avond is dat het een volledig Udens initiatief is waarbij je onder andere kunt genieten 
van de Udense Big Band en de mannen van de Big Boys Grillmasters. Daarnaast zorgen we voor een 

gezellige kerstmarkt waar diverse lokale bedrijven de leukste spullen voor je uitstallen. Om hier optimaal 
van te kunnen genieten hebben we een aantal aantrekkelijke arrangementen voor je samengesteld.

Vier Kerst met je collega’s
Met een gezellige kerstmarkt en een feestelijke borrel of diner!

17 & 18 
december



Voor meer informatie: 0413 25 61 10 | events@markantuden.nl | www.markantevents.nl

Shop arrangement
Je wordt ontvangen om 19.00 uur met een bruisende 

welkomstbubbel waarna het kerstshoppen van start kan gaan 
tot 20.00 uur. Heb je alles bij elkaar geshopt? Klets dan gezellig 
na tijdens de afterparty met de Udense Big Band. Zij zorgen 

samen voor een heuse muzikale sfeer. De borrel wordt 
uiteraard verzorgd met heerlijke hapjes, tot 22.30 uur.

Theater arrangement
Je wordt ontvangen om 20.30 uur met een bruisende 

welkomstbubbel waarna het kerstshoppen van  
start kan gaan tot 21.15 uur. Zin in een avondje theater?  

Dat komt goed uit! Na het kerstshoppen kunt u  
meteen door naar de Theaterzaal voorstelling van  

Karin Bruers, hoe leuk is dat! Dit arrangement geldt voor 
donderdag 17 december 2020.

Diner arrangement
Een geheel verzorgde avond? Dat kan! De mannen van Big 
Boys Grillmasters zorgen ervoor dat je gezellig met jouw 
eigen bedrijf kunt dineren. Het ontvangst is om 17.00 uur 

met een bruisende welkomstbubbel gevolgd door een 
culinair diner tot 20.00 uur. Dan start het kerstshoppen tot 
uiterlijk 21.00 uur. Heb je alles bij elkaar geshopt? Klets dan 
gezellig na tijdens de afterparty met de Udense Big Band. 

De borrel wordt uiteraard verzorgd met  
heerlijke hapjes, tot 22.30 uur.

€ 32,50
p.p.

€ 79,-
p.p.

€ 27,50
p.p.


