
Bokkendonk, december 2019 

Met trots kondigen wij aan……. 

De jubileum editie van  

het Prinsendiner! 
In 2020 voor de 25e keer!! 

Het Ruwenberg Prinsendiner 

                                           
 

Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert Fidderaosie Bokkendonk  
het jaarlijkse Prinsendiner in de carnavaleske en 

vertrouwde ambiance van Conferentiecentrum De Ruwenberg. 
Ontvangst: 16.30 uur-17.00 uur. Einde evenement: 24.00 uur 

 

Wij zijn er wederom in geslaagd om voor deze avond een aansprekend persoon 
te vinden, die de bereidheid heeft getoond om deze eretitel in ontvangst te 
nemen. Met veel genoegen en gepaste trots kunnen wij u meedelen dat 
mevrouw Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) 
wordt voorgedragen voor de titel van Ereboktor 2020. 

 

Wij nodigen u van harte uit om aan dit Prinsendiner deel te nemen met als hoogtepunt de uitreiking van het 

Ereboktoraat, dat zal worden ingeleid door Thieu van Berkel en Christian Roovers. Wij bieden u een luxe 
diner aan dat doorspekt zal zijn van theater en amusement. Optredens van: De Jeugdprinsenclub, de 
Jeugdhofkapel en het Groot Bokkendonks Orkest. Voor de lach zorgen tonpraoter Jan Schellekens, Jeroens 
Clan en onze Gestelse Faas and Friends. Factor 12 zal de avond muzikaal afsluiten. 
 

Dit evenement wil je toch niet missen? 
 

Wij kunnen u deze avond aanbieden voor de prijs van € 78,00 incl. 3-gangendiner, bier, wijn,                        

frisdrank én entertainment van 17.00 uur tot 24.00 uur.                                                                                                       

Als je wilt reserveren doe dit dan tijdig, want het aantal plaatsen is beperkt.                                                             

De inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Inschrijven kan op het inschrijfformulier                               

via deze weblink: https://www.bokkendonk.nl/prinsendiner.html 

 

Het menu is als volgt samengesteld                                                                                                                                                                 

Trio voorgerecht: tartaar van rund, panna cotta van Thom Kha kai en schaaldierensoep                 

Hoofdgerecht   : rundersteak met truffelsaus  OF vis van de dag,                               b                   

b                   beide met gebakken wilde paddestoelen, crème en krokant van pastinaak                                                    

Nagerecht   : een Bokkendonks verrassingsdessert 

      
Wij hopen u op deze bijzondere Bokkendonkse avond te mogen begroeten.              

Met Bokkendonkse groet,  

Stefan van der Heijden, Toon van den Berg, Chris Milder, Henk van Roosmalen, Hennie Palte, Wout van Son  

https://www.bokkendonk.nl/prinsendiner.html

