
 

 

                                        

 

 

 
 

        Samen koken, Samen eten: 

                                       December/Januari week 01 
Beste mijnheer, mevrouw,                          2018/2019 
 

Samen koken, Samen eten is een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Wanneer:    Op maan., dins., woens., donder- en vrijdag starten we 16.00 uur met koken en  

eten om 17.30 uur. Aanvang: 17.15 uur 

Op zaterdag en zondag koken we vanaf 10.30u en eten om 12:30 u. 

Waar: Ontmoetingsruimte dagactiviteiten eind van de gang dagactiviteiten en fysiotherapie  

Kosten:        U betaalt bij inschrijving. Komt u één keer dan betaalt u € 7,00. 

 Bij een strippenkaart betaald u 36,50 voor 6 maaltijden.  

                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

U kunt zich dagelijks inschrijven in de ontmoetingsruimte dagactiviteiten van De Zellingen: 

- op werkdagen van 16.00 uur tot 17.00 uur 

- op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 11.00 uur 

VOL=VOL. Indien er geen plaats is, wordt u op een wachtlijst geplaatst.  

Bent u verhinderd om mee te eten, dan kunt u zich tot 4 dagen van tevoren kosteloos afmelden.  

…………………………………………………………Kookt / helpt wel/niet mee om 16:00u en eet mee op 

o      31 Dec: Ravioli met Paprika saus. Nagerecht  ZONDAGSOPENING 

o      01 Jan:  Dagbesteding  Gesloten  

o      02 Jan:  Gebakken  Vis, Wortels, Puree. Nagerecht  

o      03 Jan:  Kapucijnen Schotel met spekjes. Nagerecht   

o      04 Jan:  Bal gehakt, Stamppot hutspot. Nagerecht  

o      05 Jan:  Nasi schotel. Nagerecht 

o      06 Jan:  Lasagne. Nagerecht   
 

   Maaltijden worden geserveerd met een heerlijke salade. Let op! Alle menu’s zijn onder voorbehoud                        
U kunt om 16.00 u informeren of er nog plaats is vanwege afmeldingen. Tel: 010-26.465.31 

Ik heb …... maaltijden  betaald aan …………………….                               Bazuin 1  
============================================================================================================ 

Inschrijving en betaling WEEK  01 ,  31 December tot/met  06 Januari  
  

Ondergetekende: …………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………….………   

Schrijf zich in voor Samen koken, Samen eten op (aankruisen wat van 

toepassing is)  

0 maandag   0 dinsdag   0 woensdag  

0 donderdag ·  0 vrijdag   0 zaterdag  0 zondag  

0 ik heb contant betaald bij inschrijving aan ………………………… 

0 ik heb betaald met strippen bij inschrijving aan …………………… 

 
 

Let op: 
Betalingen 
Dinsdag tot 

Vrijdag  
vanaf 

16.00 uur 

 


