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restaurant het oude kantongerecht, apeldoorn

Bijzonder charity diner
Voor het 10e jaar organiseert Kiwanis Apeldoorn samen met Stichting De Passerel 
op de locatie Het Oude Kantongerecht, de inmiddels bekende, Charity Diners. Dit 
najaar op woensdag 25 november en donderdag 26 november 2015. 

De opbrengsten van de Charity Diners gaan dit jaar naar SOZKA. Deze Stichting 
Onderwijs Zieke Kinderen Apeldoorn verzorgt studiebegeleiding voor kinderen 
die door (chronische) ziekte of andere omstandigheden niet naar school kunnen. 
Vrijwilligers van de stichting geven in het ziekenhuis of in de thuissituatie gratis 
onderwijsondersteuning en voorkomen of beperken daarmee een mogelijke 
leerachterstand. De ondersteuning geldt voor alle leerplichtige kinderen in het basis- 
en voortgezet onderwijs in de gemeente Apeldoorn.

Als chef-kok treedt dit najaar op Heine Ruitenbeek, chef-kok van De Cantharel. De 
Cantharel en Het Oude Kantongericht hebben elkaar afgelopen jaar ontmoet in het 
ontwikkelen van de B&B faciliteiten boven het restaurant.  Want, voor het geval u 
dat nog niet weet:  het Oude Kantongerecht biedt B&B-faciliteiten waardoor u daar 
tegen concurrerende tarieven in het centrum van Apeldoorn kunt overnachten.  
Het smakelijke ontbijt wordt door de bijzondere medewerkers van De Passarel in Het 
Oude Kantongerecht voorbereid.

Nieuw dit najaar is ook dat het diner 
muzikaal wordt omlijst. Bajoes is 
een Apeldoorns Klein-Kunst-Kwartet 
dat in zelf geschreven liedjes op een 
onderhoudende en eigen wijze ‘speelt’ 
met de Nederlandse taal.  

Kortom, een inspirerend diner voor 
een inspirerend goed doel in een 
inspirerende omgeving met inspirerend 
entertainment. Dit wilt u toch niet 
missen?

U kunt uw kaarten bestellen met een mail naar apeldoorn@kiwanis.nl 

De Kiwanisclub Apeldoorn maakt deel uit van een 
internationale organisatie van serviceclubs, die zich ten doel 
stelt de noden van kwetsbare kinderen te verlichten. Meldt 
u aan door een email te sturen naar: apeldoorn@kiwanis.nl. 
Vermeld daarbij s.v.p. het aantal personen, de datum die u past 
en uw contactgegevens. Als u niet bij het diner aanwezig kunt 
zijn, kunt u ons ook steunen door een eenmalige donatie over 
te maken op rekening NL23RABO0103163700 t.n.v. Kiwanis 
Apeldoorn o.v.v. donatie Sozka.

Locatie is het prachtige historische Oude Kantongerecht, Stationsstraat 168 in Apeldoorn. In 
het Oude Kantongerecht bevindt zich een restaurant dat wordt beheerd door De Passerel, 
een organisatie die in de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe ondersteuning biedt aan 
mensen met een verstandelijke beperking bij het inrichten van hun leven.

25 e n  26 n o v e m b e r  2015
menu:  Spectaculair Najaarsmenu. Op verzoek wordt een vegetarisch of alternatief 

vleesmenu bereid.

chef-kok:  Heine Ruitenbeek, chef-kok van restaurant De Cantharel in Apeldoorn.

locatie:  Het Oude kantongerecht op de Markt van Apeldoorn Stationsstraat 168.

muziek:  Klein-Kunst-Kwartet Bajoes.

tijd: 19.00 uur.

prijs:  57,50 Euro p.p. All-in menu, bestaande uit vijf gangen, wijn, bier, fris en koffie/thee.

Charity Diner

http://www.kiwanis.nl/apeldoorn/
http://www.de-passerel.nl/passerel
http://www.hetoudekantongerecht.nl
http://www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl
http://www.vandervalkapeldoorn.nl
http://www.hetoudekantongerecht.nl/bed-breakfast/kamers-prijzen
http://bajoes.nl

