
 
 

 

 

 

 

 

 

ONTMOETINGSCENTRUM VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 

. 

 

 21 januari 

 

 

Pizza-avond 
Tomatensoep 
Diverse soorten pizza’s 
IJs met slagroom 

Bingo 
Om half acht gaat het rad met bingoballen 
weer draaien, dus kom allemaal 
meedoen! 
Kosten € 3,00 

4 februari Las Vegas Menu 
Hamburger, hotdog en taco 
Frieten op z’n Amerikaans 
Sorbet– 

Casino-night 
Roulette, blackjack, poker, dat zijn zomaar 
wat spellen die je hier kunt verwachten…. 
Wie heeft aan het einde de meeste 
fiches? 

18 februari Duitse Avond 
Schnitzel en Braadworst 
Met aardappels en salade 
Twee kleuren pudding 

Carnaval met DJ Bas 
Haal alle verkleedkleren uit de kast, want 
het is carnaval…..allaaaaaaafff! 
Om half acht begint de disco. 

4 maart 

 

Uitgebreide Rijsttafel 
Rijsttafel met Indische gerechten 
 

Beauty-avond 
Kom je gezellig laten verwennen door de 
kapster, nagelstyliste of misschien een 
lekkere handmassage?  
 

18 maart 

 

Sterrenmenu op locatie 
Op excursie naar Job’s Koffiekamer!  
Zorg dat je uiterlijk om 17.30 uur bij De Til 
bent. 
Kosten € 5,00 
 

Klepper Got Talent 
Net als op TV kennen wij ook talenten; 
laat zien waar jij goed in bent! Uiterlijk 4 
maart jezelf opgeven voor een optreden 
in deze show!! 
 

1 april 

 

Wok menu 
Bami Speciaal 
Met diverse wok gerechten 
Gebakken banaan met slagroom 
 

Paasstukje maken 
Een gezellig paasstukje voor op tafel 
maken. Leuk voor jezelf of om aan iemand 
te geven met Pasen. 
Kosten € 5,00 

15 april  Griekse Maaltijd 
Gegrilde gyros 
Gebakken aardappeltjes met  
tzatziki 
Griekse salade 
Baklava met ijs 

Griekse Sjoel-avond 
In Griekenland gooien ze met borden, wij 
gaan lekker sjoelen! 
Kom je ook een potje meedoen voor een 
leuke prijs? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

JANUARI – APRIL 2023 

 

De Klepper is om de week op zaterdagavond geopend voor mensen met een verstandelijke beperking en hun 
familie en vrienden. De openingstijden zijn van 17.00 tot 22.00 uur. Opgave voor de maaltijden vóór woensdag 
12.00 uur via www.detil.nl of stuur een mail naar deklepper@detil.nl, of bel op dinsdag tussen 12-15 uur 
op telefoonnummer 06 – 57 765 765 .  
Opgave vooraf is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de maaltijden. Aanvang van de maaltijd is 18.00 uur. 
Het diner kost normaal € 7,50 per persoon.  Als de prijs afwijkt staat het er altijd bij vermeld. 

De Klepper heeft ,  kijk op De Klepper in de Til en wordt vrienden! 
                                 Adres:  Hamersveldseweg 30, 3833 GR Leusden 

 

http://www.detil.nl/
mailto:deklepper@detil.nl

