
 

 

Vitalis woonzorg groep, Pieter Eiffhuis, 

Woonbedrijf  en prinsheerlijk buurten:  

zorgzaam verbonden met elkaar en de buurt 

 
 
Beste wijk- en buurtbewoner, 

 

“ Ontmoeten “ 

 
 

 
Dat staat bij prinsheerlijk buurten centraal. 

Met de onderstaande activiteiten willen wij bevorderen dat, zeker in de decembermaand, 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen een prettige middag of avond hebben. 

 

 
zaterdagavond 26 november 
 
              een overheerlijk Chinees buffet 
              Bereid door het bekende Chinees restaurant “SUN-ON ”: 

      mini loempia’s, babi pangang, foe yong hai, tjap tjoi met kip, 
      saté babi, nasi en bami goreng, kroepoek en een lekker toetje 
               

      tijd   17.00 uur - 22.00 uur 
         (deur open van 16.30 uur tot17.00 uur) 

      kosten   € 12,00 per persoon 
                          inschrijven en 

                                                                             vooraf betalen   uiterlijk donderdag 24 november 
 

 

 
zaterdagmiddag 3 december 

 
               ontmoetingsmiddag in Indische sferen 

               Je kunt deze middag genieten van muziek, dans , een Indische 
      vertelling, samenzang en loterij. 

               

               Er zijn Indische snacks te koop en er is een stand met 
      Indonesische artikelen. 
 

                                       tijd   13.00 uur - 17.00 uur 

         (deur open van 12.30 uur tot 13.00 uur) 

                            entree   gratis  
      inschrijven  uiterlijk woensdag 30 november 

 

                               selamat datang! 
 

 
zaterdagavond 10 december 
 

      lekkere en vooral gezellige winter(se) barbecue 

              tijd   17.00 uur - 22.00 uur 
         (deur open van 16.30 uur tot 17.00 uur) 

      kosten   € 15,00 per persoon 
      inschrijven en 

      vooraf betalen   uiterlijk woensdag 7 december 

 



 

 

Vitalis woonzorg groep, Pieter Eiffhuis, 

Woonbedrijf  en prinsheerlijk buurten:  

zorgzaam verbonden met elkaar en de buurt 

 
 
zaterdagmiddag 17 december 
 

      voor jezelf of een ander hele mooie kerststukjes maken 

      tijd   14.00 uur - 18.00 uur 
         (deur open van 13.30 uur tot 14.00 uur) 

      kosten   € 5,00 per persoon 
      inschrijven en 

                                                                     vooraf betalen   uiterlijk woensdag 7 december 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zondag 25 december 
 

      overheerlijke, uitgebreide kerstbrunch 

                                                      tijd   11.00 uur - 14.00 uur 
         (deur open van 10.30 uur tot 11.00 uur) 

      kosten   € 6,50 per persoon 
                inschrijven en 

                        vooraf betalen  uiterlijk vrijdag 16 december 

 
             zondagsopening 
      tijd   14.00 uur - 18.00 uur 
      ingang   via Fakkellaan 27 

      kosten   gratis 
 
maandag 26 december 
 

      zondagsopening 

      tijd   14.00 uur - 18.00 uur 
      ingang     via Fakkellaan 27 

      kosten   gratis 
 

 

 

  

 
De kosten van de activiteit vooraf betalen! 

Aanmelden via 06-13056273, berichtje naar prinsheerlijkbuurten@gmail.com of je naam- 

en adresgegevens op de lijsten in de buurthuiskamer vermelden. 

 

 

Alle vrijwilligers van prinsheerlijk buurten wensen je hele prettige kerstdagen, een mooie 

jaarwisseling en een gelukkig, voorspoedig nieuw jaar 2017 toe. 

mailto:prinsheerlijkbuurten@gmail.com

