Ferrari ! Limousine! Pleziervaren….GENIETEN !!!
En even stilstaan…OP ZONDAG 25 MEI 2014, 10-17u
Heb je jouw leven goed op orde, maar wil je je innerlijk nóg rijker voelen?
VOOR SOLLICITANTEN NAAR DE EREBAAN: DROMENVERVULLER, BIEDEN WIJ DEZE
UNIEKE DAG AAN VOOR SLECHTS € 15,=. Inclusief lunch en alle consumpties!

Laat ons ook jouw droom vangen op zondag 25 mei, op onze
hartsdroomdag van 10u tot 17u. DROMEN VERVUL JE SAMEN!
De Vereniging Hartsdromen.nl, vervuller van dromen van uitbehandelde mensen
boven de 18 jaar, viert dan haar 5 jarige bestaan. Met een dag waarop je zelf kunt
beleven, waar veel mensen alleen van DROMEN…

Deze dag wordt gratis aangeboden aan al de
leden van onze dromenvervullersvereniging!
-Fan van PK’s? Ervaar een rit in een rode Ferrari
(alleen bij goed weer!)
-You love Glitter & Glamour? Laat je
rondrijden in onze witte limousine.

-Stille genieter? Vaar dan mee over de rivier de Lek
op een plezierjacht.

Ook de familieleden van de mensen die een laatste droom hadden
zijn van harte welkom. We staan dus ook even STIL…Om te
herdenken, maar ook om onze zegeningen van het NU te tellen!
Locatie: Boerderij de Zalm, Pothuizerweg 19, 3998 NB, Schalkwijk ( Utrecht)
De plek om bij te komen van de drukte en waan van alle dag: www.boerderijdezalm.nl Geniet met
al je zintuigen van de verse sappen van appel, kersen & perenboomgaarden. Van de smaak van
de broodjes zalmspecialiteiten van www.dewieseschalkwijk.nl En als je jezelf écht wilt
verwennen, sluit je de dag af op een terrasje in het Middeleeuwse stadje Culemborg.
Maak voor 15 mei € 15 over naar Triodosbank NL-13 TRIO 0390187348 t.n.v.
Hartsdromen.nl. onder vermelding van: HARTSDROOMDAG 25 MEI. Kun je toch niet komen:
dan vervullen we met jouw bijdrage weer mooie laatste dromen! Voor meer informatie en contact:
Astrid van Bennekom, info@boerderij dezalm.nl

