NIEUWJAARSRECEPTIE IPA Arnhem e.o.
Op zondag 8 januari 2023 gaan we samen het nieuwe jaar begroeten met een gezellig samenzijn. We
hebben dit zeker een hele tijd moeten ontberen, dus het bestuur hoopt op een mooie opkomst.
Onder het genot van thee, koffie of een drankje kunnen we dan toasten op een nieuw jaar waarin
gezondheid voor iedereen de wens is, maar dat dit niet zo gewoon is heeft de afgelopen periode wel
bewezen. We spreken de wens uit dat die vervelende tijd niet weer komt en kijken positief gestemd
vooruit. We hopen dat dus met velen van u te doen in het clubhuis van SIOS ‘61, Rietganssingel 117
in Velp.
Op de receptie zullen tevens de jubilarissen van het afgelopen jaar worden gehuldigd.
Voor de receptie hoeft u zich niet per se op te geven, maar het is voor de catering wel fijn om te
weten hoeveel mensen er ongeveer komen.
De receptie begint om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14.30 uur.
Aansluitend aan de receptie wordt er weer een maaltijd verzorgd. Ditmaal een Chinees / Indisch
buffet. Het menu bestaat uit: mini loempia's, cassava kroepoek, foe yong hai, zoetzure saus, pisang
goreng, sate, babi pangang, tjap tjoi, kipfilet met sojabonensaus, kipgehakt in wantan deeg, tjap tjoi
met runderhaas, daging roedjak (rundvlees), gon bao kai, atjar, nasi en bami.

De ruimte in het gebouw van SIOS is redelijk beperkt en daarom kunnen er maximaal 45 personen
deelnemen aan de maaltijd. Voor deelname aan de maaltijd moet u zich aanmelden bij de
evenementencoördinator Marjo Koehorst per mail: marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch: 06-

45625930. Hier geldt dus VOL = VOL. De aanmeldingstermijn voor de maaltijd sluit op 31 december
2022.
De kosten voor deelname aan het Chinees / Indisch buffet bedragen 16 euro per persoon. De
betaling voor deelname graag overmaken op NL23RABO0143770810 t.n.v. IPA Nederland, onder
vermelding van: Nieuwjaarsreceptie 2023 Arnhem.
Het bestuur

