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MATSKEUZE
IN HERBERG DE LINDEHOEVE GRUBBENVORST
Op 11 mei zal een droom in vervulling gaan.
Zeker de droom van Troubadour Math
(oftewel Math Craenmehr). Samenzang,
Tapzang, Liederentafel of hoe je het maar
noemen wilt. Al jarenlang wil hij het beste van
alles in 1 muziekprogramma samenbrengen.
Math: ‘Door de jaren heen heb ik veel goede en
slechte organisaties meegemaakt. Het goede neem
je mee, het slechte laat je liggen’. Toen Paul Rouwet
mij vertelde dat hij ‘iets met zingen’ wilde doen
en mij zijn plannen vertelde sloten die naadloos
aan op zoals ik het al jaren voor ogen had. Een
laagdrempelig (zang)muziekprogramma in een
ontspannen sfeer. Aangevuld met een lekker
hapje. Geen meergangenmenu, maar een lekker
eetplankje voor 1 of meerdere personen.
Dus met Bart Schreven als partner/vaste kok in
Herberg de Lindehoeve ben ik zéér in mijn nopjes.
Zijn kookkunsten vormen al heel lang een streling
voor mijn tong. Ook Bart was meteen enthousiast
over de plannen.
Locatie Herberg de Lindehoeve stond allang met
stip op nr. 1 van mijn verlanglijstje. De muzikale
invulling en de manier waarop is uniek in Nederland. Basis van het programma zijn natuurlijk de
troubadourliedjes, het eetplankje en de geweldige
locatie.

Alle teksten zullen op een groot scherm te zien zijn.
Op ‘n doek van 3,5 x 2,75 meter staan alle titels
waaruit gekozen kan worden. Dus u kijkt naar de
muzikant, teksten en titels. Terwijl de geur van de
kerboêt, scheênk enz. uw neus binnendringt.
In één oogopslag ziet en ruikt u alles. Math: ’als
de mensen dan nog niet mee gaan zingen, dan
weet ik het ook niet meer’. En de telefoon gaat
uit. Maar dan ook echt uit. En als uw telefoon
toch rinkelt gaat u een liedje zingen ten overstaan
van alle aanwezigen.
De sfeer zal ongedwongen en ontspannen zijn.
Het programma duurt van 14.30 uur tot 17.30 uur.
De kosten bedragen € 15,00. Maar dit is dan wel
incl. de heerlijke hapjes van Bart, de muziek van
Troubadour Math, de geweldige ambiance en
‘n drankje van Paul en José. Het is de bedoeling
om Matskeuze verder uit te bouwen (misschien
zelfs maandelijks). Maar dan uiteraard ook met
andere muzikanten, zanggroepen of muziekgezelschappen. Maar het zal altijd Matskeuze zijn.
Gezien de positieve geluiden die ons bereiken
is het wel verstandig om even te reserveren.
Reserveren voor 11 mei, bel 077 - 32 70 135
of mail naar info@delindehoeve.info
Meer informatie over Herberg de Lindehoeve:
www.herbergdelindehoeve.com

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR EN HETEN U GRAAG
HARTELIJK WELKOM
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