Seniorendag 2018 Maathoevetour.
De personeelsvereniging organiseert voor de senioren
een uitje op: donderdag 14 juni 2018.
Programma:
Vanaf het LUMC brengt de bus van Ton Oskam u om 8.30 uur richting Salland (Overijssel).
Vanaf uw opstapplaats rijdt de chauffeur naar Voorthuizen. In restaurant Buitenlust serveert
men uw groep twee kopjes koffie of thee met een gebakje. De chauffeur brengt u verder via
een mooie route naar Heeten. In recreatiebedrijf De Maathoeve wordt u hartelijk ontvangen
voor de lunch. Bij recreatiebedrijf De Maathoeve gaat u de Sallandse keuken proeven, met
een Sallandse Live and cooking lunchproeverij. Een complete proeverij met uitleg en
bereiding van Sallandse gerechtjes aan tafel door kok Agnes. Agnes is gediplomeerd kok en
boerin/eigenaar van de Maathoeve. Ze vertelt u graag over het boerenleven en de Sallandse
gerechten.U start met een kopje groentesoep, houtovenbrood met kruidenboter, drie soorten
kaas, 2 soorten vleeswaren, jam, boerenbeschuit, koffie, thee, zuivel en landwinkelsappen.
In de zaal bereidt boerin Agnes en haar medewerkers 3 kleine gerechtjes en vertelt over de
streekproducten en de geschiedenis van de boerderij.
Na de lunch staat de paardentram voor u klaar (eventueel verwarmd) en wordt een rondrit
gemaakt van ongeveer 1,5 uur door het mooie Sallandse landschap. Bij terugkomst bij de
Maathoeve is er de mogelijkheid om de landwinkel met streekproducten te bezoeken en
producten te kopen.
Ter afsluiting serveert men u nog een kopje koffie of thee met een Witteveentjes gebakje.
Thuiskomst bij uw opstapplaat is ongeveer 18.30 uur.
De kosten van dit prachtige arrangement bedragen € 35,- per persoon. Niet genoemde
drankjes/versnaperingen zijn voor eigen rekening. In verband met reserveringen gelieve u
zich zo spoedig mogelijk doch voor 1 mei 2018 op te geven bij Ans of Anneke. Geeft u
allen massaal op.
Het verschuldigde bedrag dient u z.s.m. over maken op
bankrekeningnummer
NL74 INGB 0000 6165 78 ten name van PV LUMC, onder
vermelding van: Maathoeve senioren. Na inschrijving en
betaling ontvangt u t.z.t. een bevestiging en nadere
informatie.
Opgave zo spoedig mogelijk bij Ans Niesthoven, tel.
071-5216306 of bij Anneke Langenberg, tel. 0715172997.
Ans Niesthoven, Anneke Langenberg en Louis Berger.
PS de info over de 2 daagse bustocht op 7 en 8 september 2018 vindt u ook in deze
enveloppe. Noteer alle data vast in uw agenda.

