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Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen
Deze keer een wat kortere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent.
Maar we hebben wel iets héél leuks te melden!
Karin Rademaker van Golden Tulip Hotel Central
stuurde ons namelijk volgende uitnodiging:
Wij, van Golden Tulip Hotel Central, willen alle Blauwe
Engelen van Gastvrij ’s-Hertogenbosch heel erg bedanken
voor hun inzet en goede werk. We vinden het
fantastisch dat jullie ’s-Hertogenbosch zo op de
kaart zetten en alle bezoekers een warm welkom
bieden. Jullie stralen het bourgondische karakter
en de Brabantse gezelligheid uit, en wij vinden
het super dat gasten zo verwelkomd worden.

Om alle vrijwilligers te bedanken voor die jarenlange
trouwe dienst, willen wij jullie graag een warm welkom
bieden in Hotel Central en iedereen eens goed in het zonnetje zetten.
Op zondag 2 december 2018 willen we alle
Blauwe Engelen uitnodigen voor een feestelijke
borrel van 17:00 uur tot 19:00 uur. Deze bestaat
uit onbeperkt bier, wijn en fris én heerlijke tapas
hapjes. Deze borrel biedt Golden Tulip Hotel
Central jullie graag aan!

Voor alle Blauwe Engelen die na de borrel bij ons een
hapje willen komen eten, hebben we een speciaal gerecht. Zij mogen onze Butcher’s choice; runderhaasmedallions met truffelsaus, bataatcréme, gele bieten en polenta bestellen voor slechts €19,50 in plaats van €21,50!
Wij zouden het ﬁjn vinden als gasten van te voren reserveren. Dit kan via: https://ce-denbosch.nl/reserveren/.
Geef bij opmerkingen aan dat u een Blauwe Engel bent.
Wij verzekeren u dat wij alles in werk zullen stellen om
voor alle Blauwe Engelen een gezellige borrel te organiseren, dat hebben ze zeker verdiend!

Graag tot 2 december!
Met vriendelijke groeten,
Karin Rademaker
Uiteraard wil Golden Tulip Hotel Central weten op
hoeveel Blauwe Engelen er gerekend kan worden.
Opgeven kun je door een mailtje te sturen naar
stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl ovv “ik kom naar
de borrel in Cé”. Voor het diner graag reserveren via
https://ce-denbosch.nl/reserveren/.

Waar doen we zeker aan mee de komende maanden:

World Press Photo
Willem Twee Kunstruimte
17 nov - 9 dec

Intocht St. Nicolaas
Binnenstad
18 november

Margriet Winterfair
Brabanthallen
23 - 29 november

Toprooster staat nu open!

Bosch’ Winterparadijs
Parade
8 dec - 6 jan

Het Kerst Muziek Gala
Brabanthallen
18 en 19 december

Toprooster binnenkort open!

WC Archery
Parade
juni 2019

