
Uitnodiging	  Lustrum-‐receptie	  

	  

Amsterdam,	  1	  november	  2010	  

	  

Betreft:	  uitnodiging	  Lustrumreceptie	  9	  december	  in	  Resto	  VanHarte	  Nieuw-‐west	  

	  

Resto	  VanHarte	  bestaat	  in	  december	  vijf	  jaar.	  In	  deze	  vijf	  jaren	  is	  Resto	  VanHarte	  uitgegroeid	  
van	  een	  lokaal	  initiatief	  tot	  een	  landelijke	  organisatie.	  Het	  eerste	  Resto	  VanHarte	  werd	  in	  
2005	  geopend	  in	  Den	  Haag	  en	  het	  25ste	  Resto	  VanHarte	  opent	  zijn	  deuren	  in	  Amersfoort	  in	  
december	  2010.	  Hierbij	  nodigen	  wij	  u	  graag	  uit	  om	  dit	  eerste	  lustrum	  met	  ons	  te	  vieren	  
tijdens	  een	  feestelijke	  receptie	  in	  Resto	  VanHarte	  Nieuw-‐	  West	  op	  9	  december	  om	  17:00	  uur	  
tot	  en	  met	  19:00	  uur	  op	  Stichting	  de	  Brug.	  (	  Aalbersestraat	  248	  A	  1067	  GM	  Amsterdam)	  
	  
In	  de	  afgelopen	  vijf	  jaar	  bleek	  Resto	  VanHarte	  een	  grote	  behoefte	  te	  vervullen:	  mensen	  en	  
organisaties	  in	  de	  wijk	  bij	  elkaar	  brengen	  die	  baat	  hebben	  bij	  nieuwe	  contacten	  en	  goed	  
gezelschap.	  In	  de	  25	  Resto’s	  in	  het	  hele	  land	  koken	  wij	  twee	  avonden	  per	  week	  voor	  mensen	  
in	  de	  wijk	  en	  ontstaan	  nieuwe	  contacten	  en	  vriendschappen.	  Resto	  VanHarte	  brengt	  leven	  in	  
de	  brouwerij.	  	  Dat	  dit	  werkt	  blijkt	  uit	  de	  reacties	  van	  onze	  gasten.	  	  
	  
Onze	  plannen	  voor	  de	  toekomst	  zijn	  ambitieus.	  Wij	  willen	  de	  komende	  jaren	  nog	  15	  nieuwe	  
Resto’s	  openen	  in	  heel	  Nederland.	  Om	  die	  operatie	  succesvol	  te	  kunnen	  uitvoeren	  zullen	  wij	  
de	  komende	  jaren	  ook	  meer	  financiële	  bronnen	  moeten	  gaan	  aanboren	  en	  daar	  hebben	  wij	  
álle	  hulp	  bij	  nodig.	  
	  
Graag	  nodigen	  wij	  u	  als	  bijzondere	  relatie	  van	  Resto	  VanHarte	  Amsterdam	  Nieuw-‐	  West	  uit	  
om	  samen	  met	  ons	  het	  eerste	  lustrum	  te	  vieren.	  Wij	  stellen	  uw	  komst	  zeer	  op	  prijs.	  Als	  u	  
gebruik	  maakt	  van	  deze	  uitnodiging	  verzoeken	  wij	  u	  om	  in	  een	  retour	  mail	  even	  aan	  te	  geven	  
of	  u	  aanwezig	  zult	  zijn.	  	  
	  
	  
Hartelijke	  groet,	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Restomanager	  Resto	  vanHarte	   	   	   Horecamanager	  Resto	  VanHarte	  
Nieuw	  West	  Amsterdam	   	   	   	   Margot	  	  Schotanus	  
Said	  Bouhaltit	  
	  

	  


