
Leiden, 10 juni 2013

Lieve Vriend/Vriendin van Ceciel, Lamp en Ommenabij!

FEEST!

Het gonsde al een tijdje, maar hier is de officiële aankondiging van de grote viering van het
twee jarig bestaan van de Kunstweide en het 60 jarig bestaan van Lamp. Ook hebben Lamp

en Ceciel elkaar dan ongeveer veertig jaar geleden voor het eerst gezoend, maar dat is privé.
Op zaterdag 13 juli 2013 willen we Ommenabij omtoveren tot een bruisend feestterrein.

Tussen zes en acht uur gaan we uitgebreid eten, waarvoor je je kunt inschrijven (zodat we
voor iedereen genoeg lekkers kunnen klaarmaken), en daarna zal het overgaan in feest, met

muzikanten, rare dingen en natuurlijk jezelf.
Mensen die daarna geen zin hebben om nog helemaal naar huis te gaan, kunnen in hun

tentje, caravan of camper blijven slapen. En als de zon ‘s je morgens de slaapzak uitstookt
kun je je in het Valkenburgse meer verkoelen. 

         Dit alles onder de titel:

Hoe en Wat?

Via de Ommenawebstek (ommenabij.nl/momento) kun je je aanmelden voor het eten,
waarvoor we 15,- €uro vragen, inclusief de wijn enzo. Daar kun je ook je voorkeuren

aangeven.  Eetbonnen zijn ook rechtstreeks bij ons te verkrijgen, wel graag uiterlijk zondag
7 juli aanmelden. Tijdens het feest kun je bij ons Ommetjes kopen, die weer aan de bar

tegen een leuke variëteit aan drankjes omgeruild kunnen worden.
Je hoeft je geen zorgen te maken over een verjaarskado, want het mooiste kado is een goed

feest, maar als je wat meer wilt doen kun je een donatie aan Stichting Om en Om geven om
te helpen van Ommenabij een mooie kunstwerkplek te maken en ervoor te zorgen dat er nog

vaker leuke dingen te doen zullen zijn.
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Wie?

Er is al een goed aantal mensen die met het eten, de aankleding, muziekmaken en barwerk
komen helpen. Maar we kunnen nog wel wat meer hulp gebruiken. Als je daar zin in hebt

kun je ons bellen, of mailen op momento@ommenabij.nl. Ook als je wellicht een artistieke
bijdrage wilt doen en muzikanten zijn vanzelfsprekend zeer welkom om hun instrumenten

mee te brengen, voor wat versterking wordt gezorgd, schroom niet om Lamp te bellen als je
ideeën of plannetjes hebt.

Verdere informatie:

Kijk op de webstek of via facebook/ommenabij voor meer informatie, hier aleen het

belangrijkste:
Ommenabij is ommedijkseweg 30 2331AT Leiden, Veolia bus 43, halte tienhuizen,

parkeren kan niet aan de weg maar wel bij het smalspoormuseum/resaurant de Tender,
vandaar is het nog ongeveer 300 meter naar het zuiden.

Als je blijft kamperen moet je er aan denken dat we nog niet veel voorzieningen hebben die
het moderne leven ons bied, zoals bijvoorbeeld leidingwater. Neem daarom zelf drinkwater

mee. Wel zullen we natuurlijk ‘s morgens thee en koffie zetten.
Lamp is te bereiken op 0650 267917, Ceciel op 0617 192916. 

Bankrekeningnummer (voor het eten en/of donaties) 1191426 tnv CCM Smit Leiden.

Tot dat Moment!
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