Beste dorpsgenoten:
Na een zeer succesvolle eerste “Samen aan tafel” activiteit in ’t mooie Törpshoes informeren wij u
graag hoe het nu verder gaat.
Hieronder treft u voor 2022 alle data aan waarop deze activiteit georganiseerd wordt. Wij adviseren
u dit bericht goed te bewaren, aangezien wij na deze huis aan huis flyer in Obbicht voor dit jaar 2022
geen extra berichten meer aan huis zullen bezorgen.
U kunt zich tot uiterlijk een week vooraf aanmelden. Achter elke datum staat een uiterste
inleverdatum. Wij gaan het ook een beetje eenvoudiger voor u maken:
•

•
•
•
•

Hoe Aanmelden?: U kunt zich telefonisch aanmelden – tussen 18.00 en 22.00 uur - bij dhr.
Jan Crapels waarbij u vermeldt: Naam, straat, huisnummer en telefoonnummer en het aantal
personen dat u inschrijft. Jan zal daarvan een notitie maken. Het telefoonnummer van dhr. Jan
Crapels is: 06/13370359. Uw aanmelding is definitief als de betaling is ontvangen.
Voor wie?: Alle 55 plussers en alleenstaanden
Wanneer en welk tijdstip?: Alle data zijn vrijdagen en de Samen aan tafel activiteit begint altijd
om 17.00 uur!
Wat is het menu?: Kort vooraf zullen wij het menu ophangen in ’t Törpshoes. Dus loop even
binnen tijdens openingstijden die wij op de achterzijde van deze flyer hebben genoteerd.
Hoe kan ik betalen?: U betaalt bij voorkeur per bankoverboeking op het navolgende rekeningnummer: NL73 RABO 0137993269. Daarbij vermeldt u: Menu 25 maart (of elke andere datum
van een van de hieronder genoemde data)

Indien het voor u moeilijk is het bedrag per bank over te boeken geeft u dat aan bij de telefonische
aanmelding bij Jan Crapels. Wij nemen dan later telefonisch contact met u op om alsnog een afspraak
te maken hoe u kunt betalen.
•

Wat is de prijs: de prijs is € 9.50 per maaltijd per persoon (exclusief consumpties).
NB: Wij zullen er alles aan doen om deze prijs te handhaven echter de huidige markt-		
ontwikkelingen geven daartoe geen garanties. Mocht een prijsverhoging aan de orde zijn
zullen wij dat tijdig kenbaar maken aan u.

•
•

Wanneer kunt u zich aanmelden voor de data verderop in het jaar? U bewaart deze flyer,
u houdt de uiterste aanmelddatum goed in de gaten door dit op uw kalender of agenda te
noteren. Deze lijst met data zullen wij ook ophangen in ’t Törpshoes.
Flyer toch kwijt? Loop even binnen tijdens openingstijden in ‘t Törpshoes (zie de achterkant
van deze flyer).

Overzicht data vrijdagen aanvang 17.00 uur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 maart
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Uiterste aanmelddatum: 18 maart
Uiterste aanmelddatum: 22 april
Uiterste aanmelddatum: 20 mei
Uiterste aanmelddatum: 17 juni
Uiterste aanmelddatum: 22 juli
Uiterste aanmelddatum: 19 augustus
Uiterste aanmelddatum: 23 september
Uiterste aanmelddatum: 21 oktober
Uiterste aanmelddatum: 18 november
Uiterste aanmelddatum: 09 december

Tot gauw weer dan, het kookteam “Samen aan tafel” van ’t Törpshoes.

