
	 Dankzij  uw  bijdrage  hebben 
ook dit jaar weer bijna 200  mensen 

de échte kerstgedachte kunnen 
beleven. 

  

Bedankt 
Een fotoverslag van de geslaagde avond kunt  u 

terugzien op onze Facebookpagina 
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5 E K E R S T D I N E R 
L A N G E D O I K  
GESLAAGD. 
Alweer een maand geleden, maandagavond  21 
december 2015 heeft voor de 5e keer het 
kerstdiner plaatsgevonden in het restaurant van 
Museum de Broekerveil ing. De stichting 
Kerstdiner Langedoik wil graag mensen die het 
(financieel) wat minder hebben een onvergetelijke 
avond uit te bezorgen met een mooi diner, heerlijke 
drankjes, gezellige muziek en diverse activiteiten 
voor jong en oud. De bijna 200 gasten , die 
ondanks het stormachtige weer toch waren  
gekomen, werden hartelijk  ontvangen met een 
feestelijk glas bubbels . De  mensen konden   
plaatsnemen in restaurant van museum de 
Broekerveiling, waar al een hapje, drankje 
klaarstond en ze met gezellige muziek van Jos 
Rozendaal in kerstsfeer konden komen. 
  

De gasten werden welkom geheten door de voorzitter van de stichting, 
Johan Dijkstra. Voordat het buffet geopend werd,heeft burgemeester Hans 
Cornelisse van de Gemeente Langedijk zijn dank uitgesproken naar de 
initiatiefnemers van deze avond en de vele vrijwilligers. De burgemeester 
was onder de indruk wat Langedijk met en voor Langedijkers kan 
betekenen, dit initiatief was volgens de burgemeester een mooi voorbeeld 
hoe we elkaar kunnen helpen en ondersteunen. 
  
Het kerstdiner Langedoik is mogelijk gemaakt door uw  financiële donaties, 
lokale ondernemers  en met de enthousiaste inzet van de vrijwilligers. Al 
het eten zag er geweldig  uit en was bijzonder smakelijk, special gekookt 
door Chantel’s Mengelmoes en haar team. De aanwezige kinderen waren zo 
trots op hun zelfgemaakte sleutelhanger, armband of ketting. Ook konden 
de gasten (families) op de foto in een echte  fotostudio, gemaakt door 
Fotoclub A9, de foto's werden gelijk afgedrukt zo konden ze gelijk en 
enthousiast aan iedereen geshowd worden . De muziek  maakte het feest 
compleet er werd zelf gedanst! 
  
De avond werd afgesloten met een feestelijk dessertbuffet met aansluitend 
een kopje koffie of thee. De vrijwilligers werden aan het einde van de avond, 
als blijk van waardering, in het zonnetje gezet door enkele gasten met het 
aanbieden van een mooie roos.De gasten verlieten omstreeks 21.30 uur 
tevreden de Broekerveiling en ontvingen nog een kerstpakket met enkele, 
door lokale ondernemers, ter beschikking gestelde producten. De kinderen 
kregen nog een waardebon mee om eens wat leuks te kunnen kopen. Enkele 
reacties van de gasten: Ik was echt EEN heerlijk avondje uit , " Ik heb zo 
genoten". De organisatie van het kerstdiner Langedoik kijkt terug op een 
geslaagde avond. Langedijkers bedankt! 
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