
JA, ik kom / wij komen 1 februari graag mee-eten en schuiven aan om 17.00  | 18.30* uur.               
 

aantal personen vanaf 12 jaar: ….… x € 8,00 =  € ......……,…….        
 

aantal personen 3 t/m 11 jaar: ……. x € 4,00 =  € .….....…,…….   
 

totaal (s.v.p. met gepast geld) af te rekenen   € .….....…,……. 
 
* doorstrepen wat niet van toepassing is!!! 

 

naam:……………………………………………………………………………………….………………………………………………..…......................... 
 

adres:………………………………………………………………......................................................................................... 
 

woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………… tel.nr.………….………….…........... 
 

 Ik heb geen vervoer of ben slecht ter been en wil graag gebruik maken van de taxi-service! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Winterbuffet 
zaterdag 1 februari   |   17.00 of 18.30 uur   |   uitsluitend na opgave   |   met taxiservice 

 
Met elkaar zijn we als gemeente al 20 jaar in touw voor die ander in Oost-Europa 
en Afrika. Ook in dit jubileumjaar organiseert de PLU-commissie weer 
traditiegetrouw een winterbuffet. Schuif op één van de tijden aan in de grote zaal 
van ons kerkgebouw (Buiten Nieuwstraat 67-69) en eet heerlijk mee!  
 

3-gangen keuzemenu 
 

voorgerecht 
erwtensoep  |  tomatensoep 

 

hoofdgerecht 
rode kool met shoarma  |  boerenkool  | zuurkool  |  stamppot rauwe andijvie    
hutspot  |  hete bliksem  |  allen geserveerd met heerlijke draadjesvlees en jus 

 
dessert 

ijs in diverse smaken 
 

voor de kinderen is er een speciaal samengesteld kindermenu! 
 
 

Omdat we graag iedereen in de gelegenheid willen stellen om mee te eten, is er 
een taxiservice voor ouderen zonder vervoer of voor wie slecht ter been is. Wilt u 
hiervan gebruik maken, geef dat dan aan op het opgaveformulier. We nemen dan 
contact met u op! 
 
Komt u ook? Van harte welkom! Deponeer dan uw ingevulde opgaveformulier 
uiterlijk dinsdag 28 januari in de groene bussen bij de uitgang van de kerk. U kunt 
uw opgave ook telefonisch doorgeven of mailen naar Annette vd Brink 
(annetteluth@hotmail.nl, tel. 038-3636458 of 06-15442119) of Piet Voerman 
(pietvoerman@hotmail.com, tel. 038-3318203). De opbrengst is zoals altijd weer 
voor die ander: het zendingswerk in Botswana en de hulpverlening in Oost-Europa. 

OPGAVEFORMULIER 


