
 

 

 

 

          GRUBBELAAN 
 

 

 

Elke maandag vanaf 24 maart Elke maandag vanaf 24 maart Elke maandag vanaf 24 maart Elke maandag vanaf 24 maart 2014201420142014    
 

NOVIzorg & Resto NOVIzorg & Resto NOVIzorg & Resto NOVIzorg & Resto VVVVanHarte anHarte anHarte anHarte slaan de handen ineen  slaan de handen ineen  slaan de handen ineen  slaan de handen ineen  

en en en en bieden u elke maandagavond een programma, bieden u elke maandagavond een programma, bieden u elke maandagavond een programma, bieden u elke maandagavond een programma, 

waarbij waarbij waarbij waarbij de de de de kokkokkokkok    en vrijwilligers van Resto VanHarteen vrijwilligers van Resto VanHarteen vrijwilligers van Resto VanHarteen vrijwilligers van Resto VanHarte    

een een een een vers, gezond en culinair vers, gezond en culinair vers, gezond en culinair vers, gezond en culinair driedriedriedrie----gangen menu gangen menu gangen menu gangen menu 

bereidbereidbereidbereidenenenen    voor een kleine prijs en voor een kleine prijs en voor een kleine prijs en voor een kleine prijs en er regelmatig er regelmatig er regelmatig er regelmatig 

activiteitactiviteitactiviteitactiviteiten zijn op het gebied vanen zijn op het gebied vanen zijn op het gebied vanen zijn op het gebied van: : : : wwwwonen, onen, onen, onen, wwwwelzijn, elzijn, elzijn, elzijn, 

wwwwerk, erk, erk, erk, zzzzorg en org en org en org en ffffinanciën aangeboden door inanciën aangeboden door inanciën aangeboden door inanciën aangeboden door 

verschillende professionals.verschillende professionals.verschillende professionals.verschillende professionals.    

 

Het programma:Het programma:Het programma:Het programma:    

17:30 - 18:00 uur: inloop 

18:00 - ca. 19:30 uur: culinair diner in een gezellige sfeer 

 

Aan de extra activiteiten tijdens en/of na de maaltijd zijn 

 geen kosten verbonden. 

  

W E L K O M 

Aanbod: tot april Aanbod: tot april Aanbod: tot april Aanbod: tot april € 1,00 korting op de maaltijdprijs€ 1,00 korting op de maaltijdprijs€ 1,00 korting op de maaltijdprijs€ 1,00 korting op de maaltijdprijs    

 

Reserveren noodzakelijk:                      

0900 900 3030 (50ct/pm) 

of gratis via de website: 

www.restovanharte.nl 

Het drie-gangenmenu  

kost € 7,00 of € 4,00   

(minima/studenten) 

Extra serviceExtra serviceExtra serviceExtra service: vervoer 

terug naar huis kan 

geregeld worden! 

 

LOCATIE:LOCATIE:LOCATIE:LOCATIE:    

Grubbelaan 22, Grubbelaan 22, Grubbelaan 22, Grubbelaan 22,     

6431 GH Hoensbroek6431 GH Hoensbroek6431 GH Hoensbroek6431 GH Hoensbroek    

    

Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen 

met: 

 

NOVIzorg: NOVIzorg: NOVIzorg: NOVIzorg:     

Silvano Cima,  

T. 06-13972562, 

www.novizorg.nl 

 

Resto VResto VResto VResto VananananHarte:Harte:Harte:Harte:    

Sonja Berkes, 

T. 06-31664987 

www.restovanharte.nl 

 

 


