
De energiekosten stijgen. Het budget van velen van ons wordt voor een steeds groter 
deel opgeslokt door de toenemende kosten. Dan blijft er weinig tot niets over voor leuke 
dingen. Dat bracht me op een idee voor een warme kerstavond in het Hart van Holland. 
Is er wat te vieren dan, zult u zich afvragen? Ja!

Op 18-jarige leeftijd begon ik mijn loopbaan bij Jac. Hermans in Amsterdam. Vorige maand 
werd ik 78 jaar. Dit jaar ben ik dus al 60 jaar werkzaam in het bedrijfsleven. Het lijkt me 
fijn dit jubileum dit keer niét te vieren met familie en relaties, maar met ú in een warm Hart 
van Holland! 

Hierbij nodig ik u en uw gezin dan ook  van harte uit voor een (gratis) kerstdiner/-buffet.

 Datum:  maandag 12 december 2022
 Aanvang:  18.00 uur
 Optreden van: Zingende kerstman Eddie Xmas
 Adres:  Hart van Holland, Berencamperweg 12 in Nijkerk
 Einde:  21.00 uur

Van harte hoop ik op uw aanwezigheid, dat zou ik een mooi cadeau vinden voor mijn 
jubileum.  Wilt u zich uiterlijk 30 november a.s. aanmelden (zie de bijlage) als u van plan 
bent te komen? Ik raad u aan snel te reageren, want VOL = VOL.

Hartelijke groet,

Gerard van den Tweel

Uitnodiging
voor een WARME KERSTAVOND IN HET HART VAN HOLLAND….

 
nu we de thermostaat in deze tijd wat lager moeten zetten.



Aanmeldingsformulier 

voor het kerstdiner op 12 december 2022 in Hart van Holland van 18.00 – 21.00 uur (VOL = VOL)

Naam   : _________________________________________

Adres   : _________________________________________

    _________________________________________

E-mailadres  : _________________________________________

Aantal volwassenen : _________________________________________

Aantal kinderen  : _________________________________________

Leeftijden kinderen : _________________________________________

Dieetwensen  : _________________________________________

U kunt u zich op één van de volgende manier opgeven

•   Via de mail: info@vandentweel.nl

•   Per post opsturen naar: 
    Van den Tweel Groep
     Postbus 191 
     3860 AD Nijkerk

•   Inleveren bij de servicebalie van Albert Heijn, 
    Frieswijkstraat 72 te Nijkerk.


