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Komt allen tezamen...
…is veel te stichtelijk.

Graag willen wij jullie uitnodigen om deel te nemen
aan het Roze Kerst Diner op zaterdag 15 december
aanstaande, start van het diner is 13:00 uur.
Wij hebben een nieuwe locatie die goed te bereiken is
met openbaar vervoer en/of de eigen auto en een
normaal parkeertarief. (1,30 euro voor het eerste uur,
dan twee uur gratis!) Geen moeilijke trappen of een
invalidentoilet in de kelder, maar alles op één niveau.
De chef-kok en zijn assistente zijn enthousiast en ook
de andere medewerkers willen ons graag helpen. Dit
keer zijn wij niet gebonden aan een leverancier /
sponsor van de maaltijd.
Deelname aan het diner gaat via inschrijving per
email, wie het eerst komt die het eerst maalt, maar let op wij hebben maar een
beperkt aantal plaatsen (80) te vergeven.
Als eerste schrijven wij onze trouwe Poorters aan, over een week (als er nog
plaatsen over zijn) schrijven wij andere groepen aan.
Dit diner wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationale Ouderenfonds,
Ouderen Gelderland (onze partner in de organisatie) en Stichting De Roze Poort.
Van de inschrijving ontvang je een bevestiging, inclusief een route beschrijving
naar de locatie waar het Roze Kerst Diner wordt gehouden.
Een aantal van onze Poorters hebben geen email, zij ontvangen dit bericht per post.
Stuur je aanmelding, onder vermelding van naam en mobiel- en/of
telefoonnummer naar: info@derozepoort.amsterdam Geef jij ook je partner op?
Dan ook graag zijn/haar naam!
Wij houden rekening met vegetariers, geef dat ook door op je aanmelding.
Met vriendelijke groet,
het team van De Roze Poort,
Peter Schröder
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@derozepoort.amsterdam toe aan uw adresboek.

