
Verwendag voor hen die met kanker 
te maken hebben (gehad) en hun naasten.

•  De dag wordt u geheel 
 gratis aangeboden
•  Verwenmomenten 
 en verrassingen
•  Lunch

U kunt zich inschrijven voor deze dag vanaf dinsdag 9 april a.s. 
via inschrijven@inloophuishelianthus.nl of telefonisch tijdens 
openingstijden dinsdag tot en met donderdag, tel. 078 - 7370062.

Kijk voor verdere informatie over deze dag op onze website 
www.inloophuishelianthus.nl en op onze facebookpagina: 
Inloophuis Helianthus.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten

Verwendag
Vrijdag 17 mei 2019 van 10.00 tot 14.30 uur

 

   

 

En dan nog Bij jullie aanwezig (denk ik): 

Logo van 

- Bloemisterij ’t Kroontje 
- Van Ommen Groenten en Fruit 
- Multivlaai (Bieshof) 
- Plus supermarkt (Pel dubbeldam) 

 

Ook het logo van Nannings catering moet erbij, deze staat in een aparte mail, ik kan het niet openen! 
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IJsselstein Tilburg

IJsselstein Tilburg
van Eesterenplein 91 - 3315 KT DORDRECHT 
tel: 078 621 55 02
info@vanommenagf.nl - www.vanommenagf.nl

Van mmen
groente fruit speciaalzaak&

MAKKELIJK &
GEZOND ETEN?

• NIEUW: diverse 1 
  persoonsmaaltijden
• 10 soorten soep
• Alles uit eigen keuken!

Groentespeciaalzaak van Ommen • Winkelcentrum Bieshof • Tel. 078-6215502
info@vanommenagf.nl • www.vanommenagf.nl


