
Waalkade Schepen 
& Restaurant 
DinerWalk

Maandag 17 december vanaf 18.00 uur.
Start: de Zeester (Waalkade)

ma 
17
dec

Culinaire, muzikale en culturele wandeling langs het water en dineren 
op verschillende boten en restaurants op 17 december, vanaf 18.00 uur.

De Waalkade biedt met zijn prachtige ligging aan het water een 
van de mooiste uitzichten van Nijmegen. Maar de Waalkade heeft 
veel meer op het afwisselende menu staan. Een fraaie verzameling 
horecagelegenheden bijvoorbeeld, waar het heerlijk eten en drinken is.

Op maandag 17 december kunnen fi jnproevers genieten van het vele 
smakelijks dat de schepen en restaurants aan de Waalkade op culinair, 
cultureel en muzikaal gebied te bieden hebben. Als deelnemer loopt 
u van locatie naar locatie, waar u achtereenvolgens een aperitief, 
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht krijgt geserveerd. Voor al 
dit lekkers betaalt u slechts € 27,50 (exclusief drank). Deelnemende 
schepen en restaurants zijn De Zeester, de KADE, Museumschip Opoe 
Sientje en Dock 17.

Ook meedoen? Stuur dan een mail naar Doro Krol: dkrol@fo.nl.
Het bedrag van dit ‘andere uitje’ (€ 27,50 exclusief consumpties) 
kunt u overmaken op NL80 INGB 0003072704 t.a.v. T.J.M. Krol onder 
vermelding van ‘Waalkade diner 17 december’. Let op: reserveren 
verplicht.

Programma in het kort 
18.00 uur: welkom met champagne op De Zeester met live muziek. 
19.00 uur: voorgerecht (met live muziek of voordracht). 
20.00 uur: hoofdgerecht (met live muziek of voordracht). 
21.15 uur: nagerecht (met live muziek of voordracht).

Dit jaar staan alle optredens in het teken van het Marikenjaar.

Deelname op eigen risico. www.hetandereuitje.nl 



Deelname op eigen risico.
Logo coöperatiefonds 
www.hetandereuitje.nl Kaarsenfeest

voor de Kerst 
2018

Donderdag 20 december, van 15-16u in de St. Stevenskerk

Buiten is het koud, donker en kil. Kerst nadert. Tijd om terug te blikken 
en vooruit te kijken. Wensen uit te spreken. Elkaar op te zoeken, te 
verwarmen en te verlichten. Wil jij je licht in het donker laten schijnen?

Op donderdag 20 december organiseert Doro Krol het Kaarsenfeest 
voor de Kerst ‘Laat het licht in het donker schijnen’. Wees tussen 15.00 
en 16.00 uur van harte welkom in de St. Stevenskerk. Brand een 
wenskaarsje op de speciale kaarsentafel, spreek een warmtegroet 
uit. Voor jezelf, een ander, voor elkaar. Burgemeester Hubert Bruls en 
Mariken van Nieumeghen openen het Kaarsenfeest met het uitbrengen 
van een warmtegroet voor onze stad. Neem wel zelf je kaarsje mee!

Tijdens het Kaarsenfeest kun je genieten van live muziek, warme 
chocolademelk, kerstkoekjes en verschillende kerststalletjes. 
Je mag ook zelf het podium beklimmen om iets voor te dragen. 
Er staat een speciale bus waarin je een bijdrage kunt doneren voor 
Meidenwegloophuis.

Deelname op eigen risico.  www.hetandereuitje.nl 
Mede mogelijk gemaakt door Coöperatiefonds Rabobank.

Laat het licht in het donker schijnen in het teken van 
Marikenjaar: thema’s “Zelfacceptatie en Vertrouwen”

don 
20

dec


