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18 September 2011: Open dag “In de Boomtak”
Op 18 september vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur wordt als opening van het nieuwe seizoen, de open dag gehouden in wijkcentrum
‘In de Boomtak’.
In uw wijkcentrum kunt u informatie krijgen over activiteiten en cursussen die de komende tijd gaan beginnen of reeds zijn aangevangen.
Ook zullen demonstraties worden gegeven en kunt u resultaten zien van diverse activiteiten. We nodigen iedereen uit om binnen
te lopen en u te laten bekoren door de enorme variëteit die aangeboden wordt. Wij denken dat er voor vrijwel iedereen een interessant onderwerp zal zijn en tevens kunt u de nodige informatie krijgen.
U kunt zich bij de docent laten informeren over de tijden en eventuele kosten, maar natuurlijk ook over de inhoud.
Dus hebt u belangstelling voor yoga, bewegingsleer, zelfverdediging, tafeltennis, percussie, djembee, platform, kunstzinnige
vorming, dansen, glasbewerken, darts, computer, zumba, bloemschikken, bingo, disco, dammen of iets anders dan bent u aan het goede
adres.
Maar hebt u wensen, ideeën of ervaringen met andere activiteiten dan kunt u de bestuursleden aanspreken die antwoord kunnen
geven wat de mogelijkheden hiervoor in ons wijkcentrum zijn.
Wij zullen op de open dag openstaan voor alle ideeën, vragen en opmerkingen die we van u ontvangen in een gezellige, prettige
omgeving.
Maar wij beloven u, dat we er ook iets mee zullen gaan doen, samen met u, maar met de vele andere vrijwilligers en wijkbewoners.
Tot zondag 18 september (12.00-18.00uur) in de Boomtak.
Namens bestuur Beheer en Exploitatie in de Boomtak vice voorzitter Cees van Dijk

Van Buurthuis naar Wijkcentrum
Zonder het functioneren in de
voorgaande jaren van ‘In de
Boomtak’ te negativeren, wil ik u
toch informeren over de nieuwe
weg en visie, die onder het bewonersbestuur is ingeslagen.
Veel bezoekers van de Boomtak
hebben verbaasd gereageerd
op de sloop van het ‘‘Rookhol’’,
maar zelfs de meest fanatieke
gebruikers van deze voorziening
ondersteunde het plan om deze
voorziening te verwijderen. Het
bestuur zal er voor zorgen, dat
er een vervangende faciliteit
wordt geplaatst. (wij denken
daarbij aan een schaftkeet of
iets dergelijks).

beleven in uw wijkcentrum.
Het wijkcentrum ‘‘In de Boomtak” wordt een combinatieplaats
van bibliotheek, buurtcafe, ontmoetingsplek, educatiefcentrum,
sportvaardigheids- en hobbyplaats, maar ook een spreek-

den besteed.
Veel vragen worden gesteld
over de prijzen van de horeca
en de huren van zalen. Het
bestuur is van mening dat we
deze prijzen op hetzelfde niveau
moeten houden was. Dus geen

Nieuwe creaties
Dit is een van de veranderingen
die in de Boomtak zijn gebeurd,
maar het is verbazingwekkend
hoe veel vrijwillige inzet van bezoekers geleid hebben tot veranderingen in interieur en niet
in de laatste plaats, de sfeer en
samenwerking.
Er is nog erg veel te doen, maar
de overweldigende steun die
vanuit de bewoners momenteel
wordt ondervonden, maken
ruimte voor nieuwe creaties en
ideeën. U zult nog wat kunnen

Bestuur Beheer en Exploitatie "In de Boomtak"
discussie ontmoetingsplaats
met organen, zoals politie, gemeente en andere organisaties.
Ja iedereen mag en kan aan
bod komen.
U bepaalt wat er gebeurt en
waar aandacht aan moet wor-

verhogingen. Echter we moeten
wel de hand aan de knip houden, omdat de financiele ballast
die we meedragen toch eisen
kan gaan stellen. Maar hierover
houden we u op de hoogte.
Ook op culinair gebied hebben

we een nieuw idee gelanceerd.
Culinair eten in de Boomtak.
Het aantal deelnemers groeit
gestaag, dankzij ook de kwaliteit
die wordt geleverd. Misschien
iets voor u!!!
Uitbreiding activiteiten
Een groot aantal activiteiten
die al plaatsvinden worden uitgebreid met tafeltennis voor
slechtziende, kinderactiviteiten,
culinaire evenementen, platform
wijkbeeld, zorgmeditatie, zelfverdediging, percussie, zumbadance, fotoclub, talencursussen,
wijkhistorie, ballroom dancing,
zang en toneel, politiespreekuur.
Nieuwe ontwikkelingen, concerten op zondagmiddag,
dam-schaaktoernooien in het
weekend. Ook wordt de totale
communicatie onder de loep
genomen en de plannen zijn om
een Wivi faciliteit in de Boomtak
aan te leggen en monitoren op
te hangen waarop zaalactiviteiten worden aangegeven.
U ziet er is een enorm ambitieus
plan gemaakt dat nog verder
uitgewerkt moet worden. Wij
verwachten er veel van en hopen dat veel wijkbewoners de
weg naar ‘‘In de Boomtak’’ zullen gaan vinden.
Cees van Dijk
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14.00-16.00 Bingo elke
		
2e maandag
20.00-22.00 Damclub Den
		
Boomtak
19.30-20.30 Damesgym
19.45-20.45 Yoga

Na afloop was er een korte toespraak door Cees van Dijk aan
de bewoners: Zeg het voort en
als het goed gaat gaan we over
naar twee dagen per week. Met
dank aan Mevrouw van Dijk
voor haar inzet, de tafels waren
goed verzorgd.
Wij rekenen op jullie steun.

Dinsdag

Namens het beheer

14.00-15.00 Ouderengym
13.30-14.30 Moedergym
20.00-22.00 Yogales
20.30-22.30 Teken-		
		
schilderclub
20.00-24.00 Biljartclub

Ouderenwerk De
Boomtak

Maandag

Woensdag
13.00-17.30 Biljartclub
13.30-16.00 Trefpunt 		
		
Amarant
14.00-17.30 Volksdansen
20.00-22.30 Volksdansen
18.00-20.00 Eetpunt
20.00-22.00 Djembéles

Donderdag
09.30-10.30 Yoga
11.00-12.00 Yoga
10.00-12.00 50+ groep
13.30-15.30 Bloemschikken
		
1X per 2 weken
13.30-15.30 Teken- en 		
		
schilderclub

Vrijdag
13.30-16.00 Koersbal
19.30-22.30 Disco
		
1X per maand
19.30-22.30 Vrijetijd club in
de Boomtak (1x per maand)

Organiseert een muzikale middag voor alle 55+ers uit de
Noodhoek op donderdag 15
september van 14.00 uur tot
16.30 uur.
Wim van Oosterwijk zorgt voor
een paar uurtjes amusement en
luistermuziek.
Kosten zijn € 3,-- per persoon
(aan de zaal te voldoen), inclusief koffie/thee, een drankje en
een hapje.
U kunt zich opgeven voor deze
muzikale middag bij de Boomtak
via een aanmeldingsformulier.
Ook kunt u zich per telefoon
(5430920) aanmelden. Aanmelden kan tot 7 september.

Even voorstellen….
Nieuwe Mantel- Familiezorgconsulent

Openingstijden Wijkcentrum “In de Boomtak”

Per 1 september 2011 werk ik
als Mantel- Familiezorgconsulent in Tilburg Zuid. Hiermee
vervang ik Heidi van Tuel. Zij
werkt vanaf deze datum in Tilburg West als Mantel- Familiezorgconsulent.

Maandag t/m vrijdag van:
09.00 tot 24.00 uur

Wat doet een Mantel- Familiezorgconsulent?

Zaterdag en zondag voor
speciale activiteiten op
aanvraag geopend.

Mantelzorg kan geestelijk en/of
lichamelijk zwaar worden. Bijvoorbeeld doordat de zorg erg
intensief wordt, of doordat men
er lange tijd alleen voor staat als
mantelzorger.

Bloedprik Post:
Donderdag 09.00 - 10.00 uur

Boomtak Nieuwe stijl
Vanaf 1 augustus is de Boomtak
van maandag tot vrijdag open
van 09.00 uur tot 24.00 uur.
s’Morgens voor koffie een
praatje en biljart, ‘s middags zijn
er van 13.00 tot 17.30 uur twee
biljartverenigingen thuis, de
Noordhoek en de Reit.
Het beheer kwam ook op het
idee om op de maandagen een
maaltijd te serveren voor de
wijkbewoners.
De eerste maandag was geslaagd, vijf tafels met muziek op
de achtergrond.

De mantelzorgconsulent kan
helpen bij het vinden van antwoorden op allerlei vragen en
het aanpakken van problemen.
Dat kan individueel gebeuren,
of in een familiegesprek. Een
familiegesprek kan helpen om
binnen een familie duidelijk te
krijgen wie welke zorg kan geven. De betrokken hulpverleners
kunnen indien gewenst ook worden uitgenodigd om de hulpverlening onderling af te stemmen.
Daarnaast organiseert de mantelzorgconsulent maandelijkse
inloopbijeenkomsten. Hier krijgen mantelzorgers informatie en

kunnen zij onderling ervaringen
uitwisselen en gezellig bijpraten.
De mantelzorgconsulent kan
ook helpen met praktische vragen over bijvoorbeeld hulp bij
het huishouden, professionele
zorg en financiën.
Met vriendelijke groet,
Willeke Sloot
Mantel- Familiezorgconsulent,
de TwernTelefoon 0135425729 (wijkcentrum de Spil)
willekesloot@twern.nl
Nicola van den Oord is
per 1-9-2011 de nieuwe
Ouderenadviseur in
Groenewoud, de Noordhoek en
de Binnenstad, telefoon 0135425729 (wijkcentrum de Spil).

Schilderen in het
Boomtakatelier
Ik ga je begeleiden in het leren
zien en weergeven, het waarnemen van kleur, inzicht krijgen
in beeldvlak en compositie en je
leert omgaan met verf.
Het is belangrijk dat ieder een
persoonlijk parcours kan doorlopen en een onderzoekende
houding kan ontwikkelen met
het nodige zelfvertrouwen.
Waar het om gaat is dat je leert
de samenhang te ontdekken
tussen inhoud en vorm, materiaal en techniek.
Kortom, in een ontspannen
ateliersfeer werkt ieder vanuit
de eigen verbeelding aan haar
of zijn eigen beeld, in het eigen
tempo.
De lessen worden gegeven op
donderdagavond van 19.45 uur
tot 22.15 uur met maximaal 12
personen.

Bandidos
Bandidos is een slagwerkgroep
bestaande uit kinderen en volwassenen. Dit seizoen gaan
zij repeteren in de Boomtak. Er
draait een beginnersgroep op
woensdag van 17.00-18.00 uur.
Deze is toegankelijk voor kinderen, volwassenen en vooral
senioren zijn welkom.
Er is mogelijkheid door te stromen naar Bandidos. Zij repeteren op woensdag tussen 18.4521.00 uur ook in de Boomtak.
Iedereen is van harte welkom
om een keer te komen kijken of
vrijblijvend een proefles te nemen. En natuurlijk zijn we ook
op de opendag van 18 september.
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Bingo
Maandag 12 september.
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is welkom.
Buurtcentrum “In de Boomtak”.

Centrum Jeugd en
Gezin Tilburg
Informatie en ondersteuning
bij opgroeien en opvoeden.
www.jeugdengezintilburg.nl
0800 3 65 65 65 (gratis)
Locaties: Ringbaan West
27 en wijkcentrum de Heyhoef (Kerkenbosplaats 1 in
Reeshof)

Service
De Twern ouderenadviseur
Willeke Sloot voor informatie, advies en bemiddeling
op gebied van wonen, zorg,
tijdsbesteding, financiën en
vrijwilligerswerk. Alle 60+
ers kunnen gratis gebruik
maken van de diensten van
de ouderenadviseur.
Spreekuur in de Boomtak
elke dinsdag van 14.30 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m
donderdag via wijkcentrum
Hoogvenne: 013/5422730
Buurtconciërges: 5166091
Politie: 0900-8844 (algemeen nummer)
Diensten St. Dionisius
’t Heike: Zaterdag: 18.30 uur
Zondag:		
10.30 uur
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Historische dag voor Buurtcentrum "In de Boomtak"

Onder grote belangstelling werd
op donderdagmiddag 11
augustus 2011 het huurconvenant getekend, wat inhoudt dat
de Boomtak voor twee jaar open
blijft.

Cees van Dijk bedankte
met een openingswoord iedereen voor hun inzet en ondersteuning.
Daarna gaf hij het woord aan
Francois van de Bruggen, de
wijkvoorzitter.

Deze wenste met enkele mooie
woorden het nieuwe beheer en
vrijwilligers veel geluk en ondersteuning toe.
Vervolgens kwam Jan van Esch,
voorzitter van de beheergroep,
aan het woord.
Ondertekening
Hij verwelkomde de aanwezige
raadsleden en ook de heer
Vennings en de heer van den
Boom, van de gemeente Tilburg.
Hierna werd het contract ondertekend, door de heer van den
Boom als vertegenwoordiger
van de gemeente Tilburg en Jan
van Esch als vertegenwoordiger van de beheergroep “In de
Boomtak”.
Toast
Na het uitbrengen van een toast

Uw centrum voor gezondheid, fitness en ontspanning
Wat hebben wij u te bieden:
Fitness voor jong en oud, Fysiotherapie

SCHOONHEIDSSALON!
Laat uzelf vertroetelen door onze ervaren schoonheidsspecialisten
Pedicure
(ook voor mensen met diabetes en reuma)
Infraroodsauna, Solarium, Massagestoelen, Beweegbanken,
Latin Moves (Sumba), Medieet, Easy-Tape
Noordhoekring 328 5038 GH Tilburg -Tel. 013-5355056. www.totaal-vitaal.nl

wenste de heer van den Boom
iedereen veel plezier en succes
met het open blijven van het
wijkcentrum. Als afsluiting werden de aanwezigen getrakteerd
op een hapje en een drankje.
Namens het beheer
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KinderVakantieWerk de Noordhoek 2011
Station de Noordhoek
Dit jaar stond in het teken van de verhuizing naar het Odulphuslyceum, na 29 jaar in de Boomtak te hebben gezeten.
We hebben een top week gehad, goed weer, leuke kinderen en een
geweldige locatie. De week bestond uit onder andere een vossenjacht door de buurt, uitstapje naar DippieDoe, zwemmen in Dongen,
Kloostertuin, Oude Dijk, overnachting en spooktocht Hilvarenbeek
en afsluitend een muziekfeest op het plein van het Odulphuslyceum.

Onze speciale dank gaat uit naar: onze leiding, kinderen,
sponsors, hulpouders en het Odulphuslyceum voor het
beschikbaar stellen van een geweldige locatie die we volgend jaar ook weer mogen gebruiken.
Tot volgend jaar allemaal!
Bestuur KVW de Noordhoek

Vrijdag: kleuters spellendag

Met onderstaande foto’s willen wij u een impressie van de week
geven.
Alle foto’s die tijdens de week zijn gemaakt kunt u bekijken op onze
website: www.kvwdenoordhoek.nl

Zaterdagmiddag: disco en playback

Donderdagavond overnachting ouderen

Maandag: ouderen speurtocht
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Dinsdag: Uitstapje naar Dippiedoe in Best
Zaterdag: Discomiddag

Donderdag: kleuters Pukkemuk in Dongen

Woensdag: Kleuters Thomas de locomotiefdag

Woensdag: Jongeren-ouderen zwembad Dongen
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Wijkfeest in de Boomtak
Op 26 juni 2011 was er
weer het jaarlijkse wijkfeest, georganiseeerd
door het bestuur van “In
de Boomtak”
De voorzitter opende de
middag en heette een
ieder welkom.
De opkomst was groots.
Vele buurtbewoners ga-

ven acte de presance.
Het programma dat aangeboden werd was heel
divers
Voor de ouderen en jongeren was er van alles te
beleven.
Iedereen kon naar hartelust meezingen met
het Kruikenkoor en het

Zeemanskoor ‘ de Leie
Zangers’ en genieten van
accordeon forant.
Ballonnen figuren

jong en oud schminckte
en ballonnen omtoverde
in een hond of vliegtuig,
bloem of bij. Bijna alles
was mogelijk.

Voor de kinderen waren
er weer twee leuke voorstelling waar ze enorm
van hebben genoten.
Ook was er een pipo die

Buitenactiviteit was het
sprinkussen. Natuurlijk
waren er ook poffertjes
en ijs. Een zeer geslaagde middag Ga zo door!!!!
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SeniorWeb Tilburg gaat computercursussen
verzorgen in wijkcentrum "In de Boomtak"
Onlangs is een samenwerking afgesproken tussen wijkcentrum ’’In de Boomtak’’ en de stichting
SeniorWeb Tilburg. Het wijkcentrum gaat als zelfstandige stichting verder na de dreigende sluiting door de Gemeente Tilburg.
Het wijkcentrum heeft als doel om de bewoners van de wijk zoveel mogelijk activiteiten aan te
bieden en de betrokkenheid van de bewoners met de wijk te versterken.
Een nieuwe activiteit in de vorm
van computercursussen voor
senioren gaat binnenkort van
start. De voorbereidingen zijn in
volle gang. De cursussen worden verzorgd door de in Tilburg
bekende stichting SeniorWeb
Tilburg. Het aanbod is gericht op
mensen van 55+ en die nog niet
of nauwelijks kennis en/of ervaring met een computer hebben.
Deze generatie wil, zo blijkt uit
onderzoek, ook de gemakken
en het plezier van het werken
met een computer en handige
programma’s gaan ontdekken.

waarbij aandacht besteedt wordt
aan onder andere:
- hoe werkt een computer ongeveer
- het werken met Windows
- bestanden openen en opslaan
- printen
- internet
- e-mailen
- een briefje schrijven en nog
veel meer.
Het is vooral bedoeld om de
mogelijkheden van de computer
te laten zien en de onbekendheid en soms angst voor de
computer weg te nemen.

Social Media

Eigen computer

SeniorWeb Tilburg verzorgt de
cursussen al zo’n 12 jaar op diverse locaties in Tilburg.
Jaarlijks maken ongeveer 200
senioren gebruik van het cursusaanbod. Alhoewel SeniorWeb
diverse cursussen geeft variërend van beginners en gevordenden tot en met speciale
cursussen zoals Photoshop,
Word, Exel enzovoort, worden
momenteel ook korte cursussen
ontwikkeld op het gebied van de
Social Media zoals Facebook en
Hyves. Met het wijkcentrum ‘‘In
de Boomtak’’ is afgesproken om
te starten met de beginnerscursus.

Het leslokaal is gevestigd in een
vaste ruimte in het wijkcentrum.
De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen en kost € 65,--.
Per cursus wordt aan maximaal
8 personen les gegeven zodat
voldoende aandacht en begeleiding kan worden gegarandeerd.
Elke cursist beschikt over een
eigen computer in het leslokaal.
De docenten van SeniorWeb
zijn ook allemaal senior en beschikken over de nodige kennis
en ervaring.

Kennismaken met de computer
Een echte beginnerscursus

Lesboek
De cursus gebruikt een lesboek
tijdens de cursus waarin op een
heldere wijze de lesstof wordt
uitgelegd. Indien gewenst krijgt
de cursist ook een lesboek mee
voor thuisgebruik geschikt voor

het in gebruik zijnde Windows
besturingsprogramma (XP, Vista
of Windows 7).
Informatie
Nadere informatie kunt u vinden in de folder op het wijkcentrum of even bellen naar de
heer Hans van de Snepscheut,
afdeling cursusadministratie,
telefoon 013-8894503 of op de
website van SeniorWeb:
http://tilburg.seniorweb.nl.

Boomtak-menucadeaubon
Het Boomtak menu op de
maandag is een groot succes.
Veel bewoners laten zich dan
culinair verwennen voor een wel
zeer redelijke prijs. Wilt u familie, vrienden, kennissen eens
echt verrassen, biedt ze dan
een Boomtak-menu-cadeaubon
aan. U zult er beslist geen spijt
van hebben en u geeft iets cadeau dan nog nergens in Nederland mogelijk is.
Waar vindt u een wijkcentrum
met zo’n culinaire prestaties?
Alleen in uw Boomtak.
De bon kunt u elke waarde geven die u wilt, maar er wordt
geen geld teruggegeven, dus
het bedrag kan (moet) worden
besteed aan het menu en eventuele drankjes.
Wij denken dat een enorm succes is geboren, aan u om het
tot ontwikkeling te brengen. Verdere informatie in ‘‘In de Boomtak’’, 013-5430920.
Smakelijk eten.
Stichting Beheer en Exploitatie
In de Boomtak
Vice voorzitter
Cees van Dijkr

Doeltreffend antwoord
op zinloos geweld
Kobutan vergroot eigen
weerbaarheid
Sla een willekeurige krant open
en het komt op je af. Bedreiging,
molestratie, overval, moord, verkrachting, doodslag, verminking.
Het zijn realistische scenario’s
die iedere Nederlander kunnen
overkomen. Op straat, in het verkeer, op school, zelfs in je eigen
huis. Rechtelijke macht en politie
zijn niet in staat om ons altijd a la
minute te beschermen tegen geweld en lichamelijke aanvallen.
Wij zijn gebaat bij eigen weerbaarheid.
Metalen staafje
Martial-artsbeoefenaar Patrick
Jansen vond in Kobutan een
passens antwoord op de toename van fysiek geweld: ‘‘De
Kobutan is een klein metalen
staafje, waarmee je op een verbluffend eenvoudige wijze je
eigen weerbaarheid vergroot’’.
De Kobutan is bedoeld om je
aanvaller(s) een heftige pijnprikkel uit te delen en zo voor jezelf
een veilige vluchtweg te creëren. Je hangt de Kobutan aan je
sleutelbos zodat je het altijd bij je
hebt.
De Kobutan is door iedereen
makkelijk te gebruiken.
In een training van een paar uur
maken man, vrouw of kind zich
de basisprincipes eigen.
Ze leren de Kobutan goed vasthouden en effectief inzetten
tegen een aantal verschillende
aanvallen. Tijdens de Kobutantraining staat het creëren van
een veilige vluchtweg centraal.
Het bijzondere van het Kobutansysteem is dat de cursist na de
training de behandelingen als
vanzelf herhaalt.
Met de Kobutan aan de sleutelbos oefent men ongemerkt
talloze malen en zal men dus
als het ooit nodig is, de Kobutan
effectief kunnen inzetten.
Meer informatie:
Patrick Jansen 06-38778963
Kobutan-goirle.nl
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Mosselavond "In de Boomtak"
U kunt inschrijven voor het
maandagmunu tot de vrijdag ervoor. Aanmelden is noodzakelijk
in “In de Boomtak” of telefonisch
013-5430920.
De toekomstplannen zijn om
bij voldoende belangstelling de
aantal dagen uit te breiden.
Een nieuw initiatief vanuit de
Boomtak is een Mosselavond.
Op 23 september wordt een
eetfestijn met deze culinaire lekkernij georganiseerd in Wijkcentrum “In de Boomtak”
Er kan onbeperkt genoten worden van mosselen, geserveerd
met frites en salade.
Voor de enkeling die niet van
deze delicatese houdt is er de
mogelijkheid om te genieten van
spareribs met frites en salades.
Kosten van deelname aan dit
evenement bedraagt:
€ 7,80 per persoon.
Binnenkomst vanaf: 19.30 uur
Aanvang mosselfestijn:
20.00 uur
Aanmelden: Wijkcentrum “In de
Boomtak” of telefonisch 0135430920 tot en met woensdag
21 september 22.00 uur.
Het Boomtak menu
Ontdek hoe gezelligheid en
kwaliteit niet duur hoeft te zijn.
Op elke maandag wordt een
tweegangen menu geserveerd
in “In de Boomtak”, de ene week
voorgerecht en hoofdgerecht en
de week erna hoofdgerecht en
nagerecht.
Kosten van deelname zijn
€ 4,75. U kunt ook een uitbreiding naar 3-gangen (soep of ijs)
aanvullend kopen voor € 1,15
Binnenkomst is vanaf 17.00 uur.
Aanvang opdienen menu
17.30 uur.

Boomtak menu
Week 36 maandag 5 september
Boerengroentensoep
Hors d’oeuvre, coctailsaus
Kruidenboter, stokbrood
Week 37 maandag 12 september
Frites, Mayonaise
Ossenhaaspuntjes met pepersaus
Sla, appel compote
Bavarois
Week 38 maandag 19 september
Kerriesoep
Aardappel gratin
Tongfilet met vissaus
Groentenmix
Week 39 maandag 26 september
Gebakken krieltjes
Snijboontjes
Wiener schnitzel met champignonroomsaus
Ijs met vruchten

