DE
SCHILDJER
EETCLUB
9 november 2017

Het is weer bijna zo ver. Een nieuwe Eetclub ontmoeting. Op 9 november a.s. wacht ons een
overheerlijk stamppottenbuffet. Deze keer bereid door drie dames: Ellen de Vries, Jelly
Dijkstra en Rian Vergeer. Het menu staat nog niet helemaal vast, maar het belooft weer van elk
wat wils en smaakvol te worden. En natuurlijk willen we van te voren graag weten wie er
allemaal aan zullen schuiven.
Zoals gebruikelijk is iedereen welkom in De Pompel vanaf 17.00 uur voor een aperatief. Vanaf
ca. 17.30 uur kunnen we aan tafel.
De kosten bedragen - net als voorheen - € 10,- per persoon, ter plaatse contant te voldoen aan
de coördinator. Alle drankjes dien je apart af te rekenen met de “kassier-van-dienst” van De
Pompel (pinnen kan èn mag; graag zelfs!).
Doe je mee? Geef je dan op bij Rob Gramberg vóór zaterdag 4 november a.s. per e-mail of met
de onderstaande antwoordstrook. De kokkinnen willen ook graag weten of er vegetarische
gerechten moeten worden gemaakt, dus geef dat s.v.p. even aan.
Noteer ook alvast de volgende bijeenkomst:
21 december a.s. Kerstdiner bij kaarslicht.

De SCHILDJER EETCLUB

 Ja, ik geef me op! En ik doe dus mee met de stamppottenmaaltijd op donderdag 9 november 2017.
 Ja, ik voel wel wat voor de Schildjer Eetclub, maar ben helaas verhinderd op 9 november a.s..
Ik word graag geïnformeerd over het vervolg.

 Ik wil mij/ons alvast opgeven voor de volgende eetmoment 21 december
 Ik wil ook wel eens  assisteren of  kok van dienst zijn (svp aankruizen wat je wilt).
Naam/ Namen ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................
Vegetarisch: JA / NEE (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)
Telefoon ............................................... Emailadres .............................................................................
Gooi de ingevulde antwoordstrook in de brievenbus van Rob Gramberg, Kanaalweg 19. De gevraagde gegevens
kan je ook via email sturen naar grambergrob@hotmail.nl.

