Eetfestijn t.v.v. “De Kolibrie”
in de “Tichel”, Wijchmaal

Zondag 16 december
Beste inwoner van Peer en omstreken,
Beste vrienden en kennissen
Beste sympathisant van de Kolibrie
Graag nodigen we jullie uit op een eetfestijn ten voordele van inloophuis “De Kolibrie”. Meer info over het
menu vindt u op de achterzijde
Ondertussen zijn onze deuren ruim 2.5 jaar open. Dankzij de medewerking van heel wat vrijwilligers mochten
we al heel wat bezoekers een hart onder de riem steken. Het ondersteunen van chronisch zieken,
mantelzorgers en hun nabestaanden, dat is het doel van onze werking. Dit doen we op heel veel verschillende
manieren. Meer informatie kan u terugvinden op onze website: www.inloophuisdekolibrie.be
Zonder al de vrijwilligers en een financieel duwtje in de rug is dit echter niet haalbaar. Daarom durven we u uit
te nodigen op ons eetfestijn. We plannen dit bewust in de kerstperiode omdat de warmte van deze periode
uitstralen naar mensen die geconfronteerd worden met een chronische ziekte een belangrijke meerwaarde
kan zijn. En zeg nu zelf, iedereen onder ons kent wel iemand die af te rekenen heeft met een chronische
ziekte. Of dit nu kanker, reuma, psychische kwetsbaarheid, dementie… maakt eigenlijk niet uit, het heeft een
impact op je leven en je ganse omgeving. Al meer dan 8500 keer zette iemand een voet over de drempel bij
ons: dat initiatieven als de Kolibrie nodig zijn, staat dan ook buiten kijf.

Helpt u ons Helpen? Want samen staan we sterk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Naam:

Naam:

Dit luik is voor uzelf als geheugensteuntje.

Dit luik bezorgen uiterlijk 8 december in De Kolibrie of via
info@inloophuisdekolibrie.be

Aantal volwassenen:
Aantal kinderen:
Zondagmiddag
⃝ 11.00 – 12.30
Zondagavond
⃝ 17.00 – 18.30
⃝ wordt afgehaald

x 21 euro
x 13 euro

Aantal volwassenen:
Aantal kinderen:

x 21 euro
x 13 euro

⃝ 12.30 – 14.00

Zondagmiddag
⃝ 11.00 – 12.30

⃝ 12.30 – 14.00

⃝ 18.30 – 20.00

Zondagavond
⃝ 17.00 – 18.30

⃝ 18.30 – 20.00

⃝ wordt afgehaald

Op het menu
• Tomatensoep of Agnes Sorelsoep
• Varkensgebraad/Kalkoengebraad/Vispannetje
met kroketten.
• Balletjes in tomatensaus
• Groenten en/of fruit
• Dessertbuffet
Inschrijven voor dit feestelijk buffet kan op verschillende manieren :
- In de Kolibrie tijdens de openingsuren
Maandag van 9.00 tot 17.00
Dinsdag
van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00
Woensdag van 9.00 tot 12.00
Donderdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00
Vrijdag
van 9.00 tot 12.00
- Bij een van onze medewerkers en/of vrijwilligers
- Via mail : info@inloophuisdekolibrie.be
Mogen we vragen op voorhand te betalen ofwel contant of via overschrijving op
BE25 0835 6053 2182
Inschrijven graag uiterlijk 8 december 2018.
Indien je die dag niet kan komen, maar De Kolibrie toch wil steunen kan dit eveneens
vrijblijvend op bovenvermeld rekeningnummer.

