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Veenendaal-Centrum
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Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-West,
Op 21 juni gaan we de zomer in en het lijkt ons leuk om dat vooral met elkaar te doen. We maken er een
gezellig Wijs met je Wijk feestje van!
Daarom nodigen wij u uit voor de

High Tea, die je ervaart als een gezellige lunch
op

dinsdagmiddag 21 juni om 13.00 uur
in

T-Café, Zandstraat 36 (in het gebouw Troubadour bij de rotonde)
In het T-Café gaan we een High Tea doen die je ervaart als
een gezellige lunch.
Bij T-Café ervaar je een gezellig huiskamer gevoel. Omdat
wij allemaal soms verlangen naar de Engelse romantiek en
gezellige sfeer van vervlogen dagen, hebben ze de tearoom
ook zo ingericht. Geniet van de ambachtelijk bereide High
Tea's waaraan niets ontbreekt. Van verse sandwiches en
smeuïge muffins tot hartige quiche, onweerstaanbare
chocoladetaart en meer. De gerechten zijn eerlijk, met een
Zuid Afrikaanse twist en de porties gul. Er is nooit een
standaard aanbod.
Vegetarisch, glutenvrij of lactose vrij? Geen probleem! Geef dit aan bij de
reservering.
Wij hopen u te zien op 21 juni;
het wordt vast en zeker een ontspannen en smakelijke middag!
De eigen bijdrage voor deze middag is € 2,- per persoon. Graag bij binnenkomst
gepast betalen! Dankzij een extra bijdrage van de Gemeente Veenendaal kunnen
we de eigen bijdrage zo laag houden.
Als u van plan bent om op dinsdagmiddag 21 juni a.s. te komen verzoeken wij u
zich uiterlijk vrijdag 17 juni a.s. vóór 12.00 uur aan te melden bij:
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of bij Henk of Marga Klomp (0318) 513866.
Als u moeilijk ter been bent en geen kans ziet bij het T-Café te komen kan vervoer geregeld worden! Geeft u
dit bij de aanmelding even door.
Heel graag tot ziens op 21 juni!
Met hartelijke groet,
Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum

T-café is scootmobiel, rolstoel en rollator vriendelijk!
Deelname aan de activiteiten van Wijs met je Wijk is voor
eigen risico.

