
SeniorenCafé Huizen 

  

Beste leden, 

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. 

Wij gaan het Wapen van Huizen als thuisbasis voor 

ons SeniorenCafé verlaten.  

 De huidige eigenaar heeft het pand per 1 januari 

aanstaande verkocht. Wij zaten met ons SeniorenCafé 

altijd heel gezellig aan de stamtafel, maar de 

lunchsituatie was niet bepaald gelukkig. Wij zaten dan 

altijd in de serre, best gezellig natuurlijk. De akoestiek 

echter liet, onder andere door het lage plafond en de toch smalle ruimte, sterk te wensen 

over. 

En als de zon scheen, was het snel heel warm. Dit gevoegd bij het feit dat wij toch wel met 

een grote groep lunchten, maakte, dat het toch wel wringen was om goed in de serre te 

passen. Wij hebben besloten om het Wapen van Huizen te verruilen voor Vie Food en Drinks 

aan de Kerkstraat 60. Veel Huizers kennen dit als het oude Beau Geste. Dit restaurant heeft 

tientallen jaren bestaan, maar is enige tijd geleden overgenomen. De nieuwe eigenaar heeft 

het pand inmiddels volledig verbouwd. Wij krijgen daar een ‘eigen’ hoek, die beschikt over 

een goede akoestiek. Dat komt allen ten goede, want het gehoor begint bij menigeen toch 

voor wat problemen te zorgen. En het restaurant beschikt, in de achtertuin, over een terras. 

Dus als het weer het toe laat zitten wij lekker buiten. Meer over Vie Food en Drinks leest u in 

het artikel over Samen lunchen Huizen. 

Wilt u met ons afscheid nemen van het Wapen van Huizen, dan bent u van harte welkom op 

dinsdag 6 en dinsdag 20 december. In januari zijn wij dan in Vie Food en Drinks op 17 en 31 

januari. Wij zijn er altijd vanaf 10.30 uur. Voor het Samen lunchen op 3 januari verwijs ik u 

graag naar het desbetreffende artikel op pagina 6 van dit Nieuws. 

Heel leuk als u ook langs komt. 

  

Met vriendelijke groet, 

Ties Walet,  035-5258205 

  

 


