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Nijmegen, oktober 2018

‘Kerstdiner

zondag 16 december 2018’

Beste leden,
Graag nodigen wij u uit voor het Kerstdiner van de NierpatiëntenVereniging Radboud. Wij
willen het jaar met u afsluiten met een heerlijk 5 gangen kerstdiner, wat voor iedereen een
genot zal zijn. Het jaar 2018 was een jaar met diversiteit aan activiteiten, waarbij leden zelf
actief meegedacht hebben aan de invulling daarvan.
Wij zijn te gast op een bekend adres waar iedereen zich thuis voelt door
de gezellige sfeer en gastvrijheid die wij al vele malen hebben
meegemaakt: Restaurant Rozenhof, Nijmeegse baan 114, 6564 CK te
Heilig Landstichting, tel.nr. 024-3230359
U wordt op zondag 16 december 2018 om 17.00 uur verwelkomd.
Voor leden van onze vereniging is de eigen bijdrage € 12,50. Als u zich
wilt laten vergezellen door iemand die geen lid is van onze vereniging,
kan dat tegen een vergoeding van € 25,00.
U kunt zich opgeven door bijgevoegd antwoordstrookje vóór donderdag 6 december
volledig ingevuld op te sturen naar Raafstraat 14, 5451 XM Mill of te e-mailen naar:
aanmelden@nv-radboud.nl. Indien een dieet zoals b.v. glutenvrij of vegetarisch voor u van
toepassing is, of u bent geen visliefhebber kunt u dit aangeven op het antwoordstrookje.
Indien u een andere vraag hebt, neemt u dan contact op met Anita Damen telefoon 0616657453 of geef het aan op het antwoordstrookje.
Het bestuur hoopt u te mogen begroeten om samen te kunnen genieten
van deze avond.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur N.V.R.
Anja Nieuwenhoven, Anita Damen, Edward Hendrikman en Yvonne Cornelissen.

Let op: In verband met het onderhouden van een goed contact verzoeken wij u wijzigingen in uw
persoonsgegevens (adres, telefoonnummer; e-mailadres én behandelvorm) aan ons door te geven.
Rabobankrekening NL 13 RABO 0103 2076 27, NierpatiëntenVereniging Radboud.
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