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Datum : Maandag 2 maart 2020 

Locatie : Restaurant Haarensteijn 

Tijd  : 14.00—16.00 uur 

 

Jonker Speciaal Schoeisel :Brede oplossing voor probleem voeten  

Wij leveren schoenen en pantoffels (zowel voor dames en heren ) voor 

mensen met “moeilijke voeten”. Kortom, heeft u problemen bij het vinden 

van goed passende schoenen, kies voor Jonker Speciaal Schoeisel . 

Nieuwsbrief Restaurant 
m a a r t  2 0 2 0  

     Sine Nomine 

w w w . t - h e e m . n l  

 Germa mode 
Germa Mode: kleding voor iedere 55+-er. 

Rokken, blouses, combi mode, japonnen, vesten, spencers, panta-

lons, jassen etc. 

Op 27 maart zijn zij in huis. ’s Morgens om 10.30 uur is er een mode- 

show in het restaurant. De verkoop is na de show in de ontmoeting 

tot 14.30 uur 

 Jonker Speciaal Schoeisel : 
Brede oplossing voor probleem voeten  

Datum : Vrijdag 20 maart 2020 

Locatie : Restaurant Haarensteijn 

Tijd  : 14.30 uur 

Toegang     : € 2,00 met de gele welzijnskaart 

Dit koor uit Haaren bestaat al meer dan 50 jaar en is een begrip in Haaren. 

Zij zingen liedjes uit de oude doos die we allemaal mee kunnen zingen. 
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Thema maaltijd “Belgie” 
   Maandag 23 maart 2020 in het     

                       restaurant van Haarensteijn 

   

  Menu: 

Voorgerecht: 

Pasteitje Kippenragout 

(Vol-au-vent) 

 

Hoofgerecht: 

    Vlaams stoofvlees 

Gehaktballen in tomatensaus 

    Witlof met Ham en kaas 

Doperwten 

Brusselse spruiten met spekjes 

Vlaamse frites  

 

Nagerecht: 

Brusselse wafel  met  

Warme Kersen met slagroom 

 

  Aanvang 17.00 uur 

  Kosten € 15,95 per persoon per dag (exclusief drank) 

  Opgeven voor 16 maart 2020 in het restaurant van Haarensteijn 

  

 Bingo 

 
 Iedere woensdagmiddag wordt er een Bingo georganiseerd  

 In het restaurant van Haarensteijn. (aanvang 14:30)  

 ntree € 4,00  Er zijn leuke prijzen te winnen. 

w w w . t - h e e m . n l  

Mededeling: Op 23 maart is het restaurant bezet i.v.m. vrijwilligers 

scholing van 14.00-17.00. 


