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Nagerecht

***
Koffie of thee 

Datum  Dinsdag 16oktober 2018
Ti jd   18 .00 -  22 .00 uur
Locatie Restaurant K iewiet
  Ju l ianastraat 103 
  7701 GK Dedemsvaart
Kosten € 75,-  per persoon
Reserveren via emai l  
  info@vriendenhospicededemsvaart .n l  

  of  persoon l i j k  
  b i j  T inus de Vr ies ,Maaike H iemstra ,Kare l  Beniers of ReneHemme

HOSPICE CHARITY DINNER 2018
Een culinaire gelegenheid voor de Hospice in Dedemsvaart 

Mede door uw bi jdrage kunnen wi j  de wens b l i jven waarmaken 
om een omgeving te creëren waar in vei l igheid en geborgenheid wordt geboden 
in  een int ieme huise l i j ke sfeer en waar ru imte is  voor de e igenheid van iedere gast ,  de 
fami l ie  en over ige betrokkenen waarbi j  zorgvuld ig de samenwerk ing wordt afgestemd 
met professione le zorgver leners ,  mantelzorgers en vr i jwi l l igers .  



“Ieder mens is van begin tot eind uniek!”

Het charity d inner in  2016 en 2017 was een groot succes en d it  cu l inair  bi jeenzi jn  
wi l len we ook d it  jaar weer organiseren.
Met veel  vri jwi l l igers en medewerking van restaurant Kiewit rea l iseren we deze 
d inersessie waarvan de opbrengst bestemd is  voor de exp loitatie van de Hospice,  
het fami l ie  Assenhuis in  Dedemsvaart.  

Wat bieden wi j  u  aan dinsdag 16 oktober  2018

Een v iergangen diner  inc lus ief  amuses  en wi jnarrangement,
apera�ef  en afs lu i ten met  koffie of  thee

Kosten z i jn  €75 per  persoon (€45 gaat  naar  de Hospice)
( factuur  kunnen wi j  verzorgen)
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