Waar is het grote boek van Sinterklaas - Afgelast!

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de overheid beslist alle activiteiten te annuleren,
al zeker tot en met 13 december.

Guus Blik, de eigenaar van de grootste speelgoedfabriek van het land, vindt het belachelijk dat Sinterklaas speelgoed
'gratis weggeeft' aan de kinderen. Hij steelt het boek van Sinterklaas en hierdoor dreigt pakjesavond in het water te
vallen. Ten einde raad vraagt de Sint aan de Kerstman of hij zijn boek mag lenen, maar dan blijkt dat Guus ook op de
Noordpool heeft toegeslagen! Lukt het Sinterklaas om samen met de Kerstman beide feestdagen te redden?
1u07
Er kunnen momenteel enkel tickets aangekocht worden voor voorstellingen en films in het aanbod van het najaar (tot
Nieuwjaar).
Reserveren doe je best on-line en met je bubbel (achteraf mensen toevoegen aan je reservatie is niet mogelijk!).
Doordat we overgeschakeld zijn naar een gebruiksvriendelijker ticketsysteem zal er opnieuw geregistreerd moeten
worden. Dit doe je automatisch door de aankoopstappen te volgen.
Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen: je kan je zitplaatsen niet zelf kiezen dit doet het systeem voor
jou via het principe van best beschikbare plaatsen. Je krijgt ook enkel een rijnummer toegewezen om het kruisen van
andere bezoekers te vermijden. op deze manier kunnen we de zaal zo veilig mogelijk vullen.
Een mondmasker dragen binnen het CC is verplicht. Probeer ten allen tijde 1,5 m afstand te houden van de andere
bezoekers en onthaalpersoneel van het CC.
Voorjaar 2021 wordt pas in verkoop gezet tegen het einde van het jaar.

Waar
CC Jan Tervaert

Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be
Toon op kaart

Prijs
€6.00
€ 5 korting

Tickets
Bestel tickets
Toon op kaart

Activiteiten



Misbehaviour - Afgelast!



Dolittle - Afgelast!



Stenzel & Kivits - The Crazy Family Concert 7+

11 december 2020

16 december 2020

31 januari 2021

Meer activiteiten

