
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

www.jackvinders.nl 

NIEUWSBRIEF 2016-02 

Voor Boekingen: Jack Vinders/Clara Zoerbier/Sjonnie d'r Posbül          E-mail: info@jackvinders.nl 

                                  

                                         Ans Stoelinga 

Of via Ans Stoelinga Tel: 045-5414779 of 06-27553048 

Neem ook eens een kijkje op de nieuwe website www.Jack Vinders.nl 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen gelieve dit kenbaar te maken via een mail 

naar de webmaster: rovema-music@kpnmail.nl 

 
 

 
Aanstaande Zaterdag 9 juli  
zomeravondconcert  
van Jack Vinders met live band 
Plaats: Kopermolen Vaals   
Von Clermontplein 11 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 
 

 
Jack Vinders heeft in Nederland - speciaal in Limburg - een grote schare fans. Hij is cabaretier, columnist, songwriter, conferencier, maar 
vooral zanger. De limburgse radiozender L1 riep hem in 2015 uit tot beste mannelijke vocalist. Hij maakte tot nu toe 7cd-albums en 
bereikte 3 keer de eerste plaats in de Limbo top 100 met het lied “De Kloon”. Zijn bewogen familiegeschiedenis, nauw verbonden met de 
op- en neergang van de steenkolenindustrie, wordt beschreven in het boek "het geluk van Limburg" van auteur: Marcia Luyten die onlangs 
(18 juni 2016 ) de Brusseprijs in de wacht sleepte met dit boek, waarvan inmiddels de 9e druk in de verkoop is. 
Ook is er een documentaire - DVD over Jack Vinders gemaakt.  
Als songwriter oriënteert hij zich op Franse chansons, ballades en up-temponummers: een raskunstenaar van Limburgse bodem met 
nationale en internationale uitstraling. In de Kopermolen was hij reeds vele malen te gast en wist het publiek in vervoering te brengen.  
Voor u als nieuwslezer is er bovendien een aanbieding: u betaalt €10 euro i.p.v. van €12,50 per kaart. 

Stuur uw aanmelding hiervoor naar rovema-music@kpnmail.nl onder vermelding van uw naam met telefoonnummer en hoeveel kaarten u 
wenst te reserveren. 
Wij wensen u alvast “inge jemuutlieche oavend mit vural moezziek en conferences” 

 

Data Kerst Shows van Jack Vinders / Clara Zoerbier 
 
zaterdag 10 december 20.00 uur:  Jack Vinders Sjtere Sjtroale  
                                                       Parkstad Limburg Theaters Heerlen 
vrijdag 16 december 20.00 uur:    De krib van ’t Clara Zoerbier 
                                                      theater de Klimboom te Simpelveld 
zondag 18 december 20.00 uur:   De krib van ’t Clara Zoerbier 
                                                      theater de Klimboom te Simpelveld 
maandag 19 december 20.00 uur: De Krib van ’t Clara Zoerbier 
                                                       theater de Klimboom te Simpelveld 
woensdag 21 december 20.00 uur: De Krib van ’t Clara Zoerbier 
                                                          Parkstad Limburg Theaters Heerlen 
donderdag 22 december 20.00 uur: De Krib van ’t Clara Zoerbier  

Parkstad Limburg Theaters Heerlen 
 
Parkstad Limburg Theaters Heerlen 
Adres: Burgemeester van Grunsvenplein 145, 6411 AS Heerlen 
Telefoon: 045 571 6607 
Puur Weijers & Weijers 
Adres: Bocholtzerweg 35, 6369 TH Simpelveld 
Provincie: Limburg 
Telefoon: 06 55954525 voor uw reserveringen 
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