
Winterprogramma
Taverne bij Ons Thuis

 

 

 

Wil je meedoen aan de activiteiten dan dien je van tevoren te
reserveren.Vergeet niet om een voorkeurs(start)tijd op te geven, we
proberen hier rekening mee te houden. Pas als je een tijdslot hebt

ontvangen is de reservering definitief. Betalen kan ter plekke.
 Reserveren kan via de mail of via Facebook messenger.

info@tavernebijonsthuis.com

Sinterklaasspeurtocht  
Doe jij mee met de Sinterklaas speurtocht en vind jij het juiste antwoord? 

Als je meedoet krijg je een hele speciale pietenchocolademelk, iets lekkers,
een cadeautje van Piet en je kunt een toegangskaartje winnen voor de bingo! 

Wanneer? 
Zaterdag 26 november, starttijden tussen 11.00 en 15.30 uur

Zondag 4 december, starttijden tussen 11.00 en 15.30 uur
Kosten per kind: € 9,50

 
 

Sinterklaasbingo met de echte Sinterklaas
 

Op zaterdag 3 december brengt Sinterklaas ons een bezoek. 
Hij regelt zelfs hoogstpersoonlijk de bingo en dat is geen normale! 
Als je meedoet krijg je een bingokaart, een glas ranja en mag je iets 

lekkers gaan halen bij Sinterklaas. 
Wanneer?

Zaterdag 3 december, om 11.00 en om 14.30 uur.
Kosten per kind: € 7,50 

Een extra bingokaart: € 5,00 
 

Pietendiploma  
Ben jij net zo lenig en snel als een Piet en behaal jij je pietendiploma? Als je

meedoet  krijg je natuurlijk ook een heerlijke pietenchocolademelk,  iets
lekkers en een cadeautje van Piet.

Wanneer?
Zaterdag 26 november, starttijden tussen 11.00 en 15.30 uur

Zondag 4 december, starttijden tussen 11.00 en 15.30 uur
Kosten per kind: € 9,50
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Kerstspeurtocht  

Natuurlijk organiseren we rondom de kerstdagen ook een gezellige
kerstspeurtocht.. We kunnen het thema alvast verklappen: "kerstelfjes"

Als je meedoet krijg je een heerlijke chocolademelk, een cadeautje en iets
lekkers. 

Wanneer?
Zondag 11 december, starttijden tussen 11.00 en 15.30 uur

Zaterdag 17 december, starttijden tussen 11.00 en 15.30 uur
Zondag 18 december, starttijden tussen 11.00 en 15.30 uur

Kosten per kind: € 9,50 
 

Kerstworkshop voor volwassenen 
We gaan een groot tafelstuk maken maar  beginnen natuurlijk met

koffie/thee en iets lekkers. Na afloop gaan we proosten op het mooie
resultaat met een lekker hapje erbij. 

Wanneer?
Donderdag 15 december van 13.30 tot 17.00 uur 

Zondag 18 december van 13.30 tot 17.00 uur
Kosten: € 37,50 

2e kerstdag, brunch- en diner buffet 
Kom gezellig 2e kerstdag naar de taverne om te brunchen of te dineren. Het

uitgebreide brunchbuffet bevat verschillende soorten hartige en zoete
lekkernijen. Het diner buffet bestaat uit koude gerechten, warme gerechten en

een dessert buffet.
Tijden? 

Brunch: tussen 11.00-14.00 uur
Kosten: € 24,50 p.p. (vooraf betalen)

50% korting kind < 12 jaar
(excl. drankjes)

 
Dinerbuffet: tussen 18.00-21.00 uur 

Kosten : € 38,50 p.p. (vooraf betalen)
50% korting kind < 12 jaar

(excl. drankjes)
 
 

Wil je meedoen aan de activiteiten dan dien je van tevoren te
reserveren.Vergeet niet om een voorkeurs(start)tijd op te geven, we
proberen hier rekening mee te houden. Pas als je een tijdslot hebt

ontvangen is de reservering definitief. De kerstbuffetten dienen van
tevoren betaald te worden.  Reserveren kan via de mail of via

Facebook messenger. info@tavernebijonsthuis.com


