Grand Bistro de rotonde ondersteunt de Samenloop voor Hoop Apeldoorn 2019!

Met een benefietdiner op 19 maart aanstaande EN met een speciale lunch op alle dagen in de
maanden april en mei waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt van dit prachtige doel.
Mocht u zich afvragen waarom een doel in Apeldoorn? Dit komt omdat 1 van onze medewerkers in
de organisatie zit van het evenement en wij daar natuurlijk graag ons steentje aan bijdragen.
Op 29 juni vanaf 14.00 tot 30 juni 14.00 wordt de eerste editie van De
Samenloop voor Hoop (KWF) georganiseerd in Apeldoorn.
SamenLoop voor Hoop is een uniek evenement van KWF Kankerbestrijding
waarbij deelnemers de 24 uur lang stilstaan bij kanker en het leven
vieren. Met de SamenLoop zamelen we geld in, steken we
(ex)kankerpatiënten een hart onder de riem en is er aandacht voor en
informatie over uiteenlopende aspecten van kanker. De wandelestafette
duurt 24 uur en wordt lokaal door vrijwilligers georganiseerd. De
totale opbrengst van de SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan het
wetenschappelijk kankeronderzoek dat KWF financiert.
In de link een impressie van een samenloop zodat u, mocht u niet
bekend zijn met de Samenloop, een wat beter beeld krijgt van het
evenement
https://www.youtube.com/watch?v=oqn4b7nz_Gw

Voor meer info : www.samenloopvoorhoop.nl/apeldoorn

Op 19 maart aanstaande vanaf 19.00 uur verzorgen wij een benefietdiner in de vorm van een
compleet verzorgde Italiaanse avond. Naast het met zorg samengestelde menu serveren wij mooie
Italiaanse wijnen en zullen er die avond prachtige stukken onder de hamer gaan waar onder een
gesigneerd T-shirt en een gesigneerde cd van Waylon! De voorzitter van KWF Apeldoorn zal kort
vertellen over de Samenloop en middels een video u alvast wat van de bijzondere sfeer van het
evenement te laten proeven. Uiteraard is er voor u gelegenheid om iets bijzonders te doen als hart
onder de riem voor iemand of ter nagedachtenis aan iemand, hierover later meer… Het belooft ook
een unieke avond te worden, de 1e reserveringen zijn inmiddels al binnen.. Wilt u ook graag
aanschuiven op 19 maart? Dat kan! Mail naar reserveren@grandbistrrotonde.nl of bel 0575-551519.

In april en mei serveren wij een speciale 2 gangen lunch met keuze uit diverse soepen en broodjes.
Om alvast warm te lopen voor de samenloop hebben wij de wandelmeester gevraagd op diverse
data (volgen snel, houd deze site goed in de gaten!) de eetlust eens goed op te wekken middels een
wandeling in de mooie omgeving van Vorden! Op de overige data ligt er een wandelroute voor u
klaar in onze bistro zodat u op eigen gelegenheid voor of na de lunch een mooie route kunt
wandelen.

