
 
 
 

                      Feestelijk diner voor senioren op 18 december 
 
Na weer een heel jaar genieten van lekkere diners voor senioren nodigen we u uit voor een 
speciaal feestelijk etentje om de decembermaand te vieren. Dit heerlijke en uitgebreide diner 
vindt plaats op woensdag 18 december in de Pelgrimhoeve. Iedereen uit onze wijk van 55+ is 
welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dit diner is populair, dus schrijf u 
snel in want vol = vol! 
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al lekker 
een glaasje drinken. Eindtijd: we schatten in rond 20.30/21.00 uur. De kosten voor dit viergangen-
diner zijn 15 euro per persoon. De drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze kunt u na afloop 
afrekenen. De koffie of thee met iets lekkers als afsluiting wordt door de Pelgrimhoeve aangeboden. 
 
Dit is het menu: 
 
* Salade met geitenkaas en honing 

* Heldere bouillon met bospaddenstoelen 
Stokbrood met kruidenboter 

*Varkenshaasje met champignon-roomsaus 
Aardappelgratin 
Haricots verts omwikkeld met spek 
Gemengde salade 

*IJstaart  

*Koffie/thee met iets lekkers, getrakteerd door de Pelgrimhoeve 

 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op met onderstaande bon of maak het bedrag maal 
het aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 18 december, het aantal personen, plus uw naam. Als u zich met de bon inschrijft, 
stop dan ook meteen 15 euro per persoon bij de opgave-strook. Pas dan is uw inschrijving geldig.  
 
Schrijf uzelf in vóór 11 december. U krijgt geen bevestiging meer, maar we zien u op 18 dec. 
vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets echt niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon. Er wordt 
dan rekening mee gehouden. Mail met evt. vragen naar seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of 
bel naar 5446783 (Ineke van Kasteren). 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 18 december naar het feestdiner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:…………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr………………………… 
 
Stop deze bon vóór 11 december in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-43 of Jan van 
Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 15 euro per persoon, of maak 
het bedrag over. 
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