
 

KERSTMENU 20144 
 

Carpaccio met truffeldressing  Carpaccio met truffeldressing 
  

Sashimi van tonijn, zalm en makreel Sashimi van tonijn, zalm en makreel

Koud gerookte eendenborst Koud gerookte eendenborst
 

Sint Jacobsschelpen Sint Jacobsschelpen
 

Romige bospaddenstoelen soep  Romige bospaddenstoelen soep 

Dubbel getrokken ossenstaart bouillon Dubbel getrokken ossenstaart bouillon
 

Op de huid gegrilde zalm  Op de huid gegrilde zalm 

Huisgemaakte wildragoût Huisgemaakte wildragoût

Spoom  Spoom 
 

Gebakken Tournedos €  Gebakken Tournedos €€
€€€€

Gebakken tongfilet met rivierkreeftjes  Gebakken tongfilet met rivierkreeftjes 

Duo van wildzwijnrack en haasfilet Duo van wildzwijnrack en haasfilet

Gebakken zalmfilet Gebakken zalmfiletGebakken zalmfiletGebakken zalmfiletGebakken zalmfiletGebakken zalmfilet

Kaasplankje Kaasplankje

Hoofdwacht Grand DessertHoofdwacht Grand Dessert 

Keuze menuu 
4 gangen keuzemenu:  

€
€

 

5 gangen keuzemenu:  
€
 

6 gangen keuzemenu:  
€
 

Spoom 
 

Vegetarisch menu mogelijk 


Kinder 3 gangen menu: 
€€

Wijnarrangementenn 
€

€

De Hoofdwacht Grote Markt 6 Gorinchem 0183-638880  
www.hoofdwacht.nl info@hoofdwacht.nl 
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Workshop 
voor tablet
SLIEDRECHT - Van 21 tot en 
met 28 november is de Week 
van de Mediawijsheid bij 
de Bibliotheek AanZet. In 
Sliedrecht is er op dinsdag 
25 november van 13.00 tot 
15.00 uur een workshop 
voor Tabletgebruikers met 
enige ervaring. Het aanbod 
van apps is enorm en het 
kan wel eens lastig zijn om 
een keuze te maken uit dit 
aanbod. Welke zijn nu echt 
handig en leuk? Tijdens de 
workshop worden 10 apps 
gepresenteerd voor de ta-
blet, zowel Android als 
iPad. De workshop begint 
met een instructie van de 
apps, waarna je de apps zelf 
uit gaat proberen. Je kunt ge-
bruik maken van de iPads 
van de Bibliotheek AanZet. 
Tickets kosten 12,50 euro 
voor bibliotheekleden en 15 
euro voor niet-leden en zijn 
verkrijgbaar in de biblio-
theek en op www.debiblio-
theekaanzet.nl.

Kennismaken 
met badminton
SLIEDRECHT - Badmintonver-
eniging Shuttle Up organi-
seert in samenwerking met 
Badminton Bond Nederland 
in de maand november voor 
mensen met een lichame-
lijke beperking de mogelijk-
heid om kennis te komen 

maken met deze sport. Shut-
tle Up heeft hier expertise 
in. Wie interesse heeft kan 
op maandagavond langsko-
men in sporthal de Stoep en 
vier weken sporten ter intro-
ductie. 

Gratis 
bloedsuiker 
testen
SLIEDRECHT - Op dit moment 
zijn er 250.000 mensen in 
Nederland die diabetes heb-
ben zonder dat ze dit weten. 
Om deze mensen op te spo-
ren en om diabetes onder de 
aandacht te brengen, orga-
niseren de Samenwerkende 
Apotheken Sliedrecht de 
Bloedsuikerdagen.
 Diabetes is te herkennen aan 
verschillende symptomen, 
zoals vaak plassen, vaak 
dorst hebben, wazig zien en 
slecht genezende wondjes. 
De kans op het krijgen van 
diabetes wordt vergroot door 
bepaalde risicofactoren, 
zoals erfelijkheid, overge-
wicht, verhoogde bloeddruk 
en weinig beweging. Tijdige 
diagnose van diabetes door 
middel van een bloedsui-
kertest kan veel problemen 
voorkomen.
Tijdens de Bloedsuikerda-
gen kan men gratis bloedsui-
ker laten testen door middel 
van een klein vingerprikje. 
In slechts vijf seconden weet 
men of de  bloedsuikerwaar-
de te hoog is. In Sliedrecht 

kan dit op vrijdag 21 novem-
ber in de Thorbecke Apo-
theek (Thorbeckelaan 120) 
of op maandag 24 november 
in Apotheek Baanhoek-West 
(Landinistraat 1).

Historische 
lezing
GIESSENBURG - Op donderdag 
27 november wordt er door 
de Geschiedkundige Ver-
eniging van Giessenburg en 
Schelluinen een lezing ge-

houden over de Eerste We-
reldoorlog. Hans Andries-
sen is publicist en kenner 
van de geschiedenis van de 
Eerste Wereldoorlog, gespe-
cialiseerd in de complexe 
redenen van het uitbreken, 
de schuldvraag en het einde 
van deze oorlog. Hij gaat in 
zijn lezing dan ook vertel-
len over het ontstaan van de 
Grote Oorlog, de wapenstil-
stand en het hoe het vredes-
verdrag tot stand gekomen 
is. De avond wordt gehou-
den in De Til in Giessenburg 

en begint om 20.00 uur. De 
toegang voor leden is gratis, 
voor niet leden 2 euro.

MS Collecte
ALBLASSERWAARD - De MS 
Collecte is deze week weer 
van start gegaan. Een bijzon-
der jaar, omdat de MS Col-
lecteweek 10 jaar geleden 
voor de eerste keer werd 
georganiseerd met 500 col-
lectanten. Dit jaar gaan circa 
14.000 vrijwilligers in het 
hele land - zo ook in de Al-

blasserwaard - op pad om 
zoveel mogelijk geld op te 
halen voor Multiple Sclero-
se (MS). Eén op de duizend 
Nederlanders krijgt de diag-
nose MS. Jaarlijks komen er 
ongeveer 300 nieuwe men-
sen bij. 
MS is de meest voorkomende 
invaliderende aandoening 
onder jongeren in Neder-
land. MS is een aandoening 
van het centrale zenuwstel-
sel (het is geen spierziekte). 
Het Nationaal MS Fonds 
strijdt voor een beter leven 
met MS. Het opgehaalde 
collectegeld wordt besteed 
aan onderzoek (voor een be-
ter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en 
voorlichting. Info: www.na-
tionaalmsfonds.nl.

Ledenmiddag 
van PCOB
SLIEDRECHT - Op dinsdag 25 
november is er om 14.00 uur 
een PCOB ledencontactmid-
dag in de Maranathakerk, 
aan de Lijsterweg 2,in Slie-
drecht. Dick J. Minderhoud 
uit Veenendaal geeft deze 
middag een presentatie over 
‘leven in het land van de 
Amish’. Waarom leven ze 
zo? Waar liggen hun wor-
tels? Tijdens de bijeenkomst 
wordt antwoord gegeven op 
deze vragen. 
Wanneer belangstellenden 
niet meer in de gelegenheid 
zijn om de contactmiddagen 
te bezoeken omdat de reis 
te vermoeiend is, kunnen 
zij zich voor vervoer naar 
de Maranathakerk opge-
ven bij de heer R van Kleef: 
0184-417757.

Activiteiten in de Alblasserwaard

Op 22 november viert gospelkoor “We Believe” o.l.v. Marcel van der Poel haar 10-jarig bestaan 
in De Bron, Maasstraat 1 in Hardinxveld-Giessendam. Het koor zal oud en nieuw repetoire 
zingen. Gerald Troost zingt ook enkele liederen solo. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal 
is vanaf 19.15 uur open. Kaartjes kosten 6,50 euro in de voorverkoop en 7,50 euro aan de zaal. 
Reserveren kan via 0184-641090/06-30812365. 

Jubileumconcert


