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Gedragsregels in het LOC gebouw

in deze uitgave

Naar aanleiding van de extra vervuiling die onze gebouwbeheerders in het
LOC gebouw tegenkomen, plaats ik voor alle duidelijkheid nogmaals onze
gedragsregels. Neem ze ter harte, geef het door en durf anderen er op aan
te spreken!

Wij vinden gezamenlijk dat zwerfafval niet normaal is.
Wij houden gezamenlijk alle ruimtes in het LOC gebouw
opgeruimd en schoon.
Er wordt niet geconsumeerd in de lokalen
Wij houden gezamenlijk de ingangen van het
LOC-gebouw schoon en netjes.
Wij maken gezamenlijk gebruik van de twee
toegewezen rookplekken.
Iets kapot, ik meld het gelijk bij het Facilitair Service Punt.

Vind ons leuk op Facebook
LOC+ Hardenberg

en volg ons op Twitter!
@LOC_Hardenberg

“Het Sterrenrestaurant voert
een Frans-Hollandse keuken
met een wisselende kaart...”
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Beleef het boek!

Beleef het boek! onderstreept de samenwerking tussen de bibliotheek Hardenberg, boekwinkel Heinink
en Theater De Voorveghter. Zij willen met deze titel
benadrukken dat lezen belangrijk is en dat je het boek
daarnaast ook anders kunt beleven, bijvoorbeeld in
het theater. Lezen laat beleven.

Beleef het boek!
Dinsdag 9 april 2013. Spoken wonen niet

huizen” beschouwd hij zijn dagelijkse

daagt om het gesprek aan te gaan over

in huizen. Gerrit Teunis, directeur van

ervaring als manager. Hij behandelt zijn

de invulling van de maatschappelijke

Beter Wonen Vechtdal geeft een lezing

keuzes, zijn opvattingen, zijn twijfels, zijn

betekenis ervan en wat dat vraagt van

over zijn boek “Spoken wonen niet in

angsten, zijn spoken. Spoken wonen niet

(persoonlijk) leiderschap.

huizen” in het LOC Hardenberg.

in huizen maar in hoofden. Tenslotte

Gerrit Teunis vervulde diverse manage-

komt hij tot een aantal uitdagingen voor

mentfuncties in de Nederlandse volks-

de professional werkzaam in de volks-

huisvesting en heeft langdurige ervaring

huisvesting. Een boek dat ons inzicht

als directeur-bestuurder bij woning-

geeft in de ontwikkeling van en binnen

corporaties. In “Spoken wonen niet in

de volkshuisvesting, maar dat vooral uit-

Dinnershows Alfa-college Hardenberg
Zin in een gezellige avond uit?
Lekker genieten van entertainment,
spektakel en een heerlijk diner?
Kom dan naar één van de culinaire
dinnershows van het Alfa-college in
Hardenberg. Tweedejaars studenten
Recreatie & Toerisme organiseren op
vrijdag 5 april en vrijdag 12 april van
18.00 tot 21.00 uur culinaire dinnershows met als thema ‘Hollands Glorie’. Iedereen is vanaf 17.30 uur van
harte welkom in het ‘Grand café’ van
de school voor middelbaar beroepsonderwijs (LOC-gebouw, Parkweg 1-1
in Hardenberg).

Reserveren
De kosten voor de dinnershows
bedragen €25,-, exclusief drankjes.
Voor meer informatie en reserveren
voor één van de dinnershows of het
leerwerkrestaurant graag contact
opnemen met 0523-282148. Voor de
dinnershows is het ook mogelijk te
reserveren via ms.biglaar@alfacollege.nl
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Leerwerkrestaurant
Het Sterrenrestaurant en het Grand Café vormen
samen het leerwerkrestaurant van het Alfa-college
in het LOC gebouw. De koks, gastheren en -vrouwen, facilitaire medewerkers en leidinggevenden
en ondernemers/ managers horeca in opleiding
runnen beide gelegenheden en verzorgen de
maaltijden. Het Sterrenrestaurant is geopend op
dinsdag van 17.30 tot 21.30 uur en voert een FransHollandse keuken met een wisselende kaart. Voor
een lekkere lunch kunt u terecht bij het Grand Café
van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Het Sterrenrestaurant

Gouwe Ouwe, Teen of tander en Hooooolandsche hits
Onder het genot van kleine Hol-

soep, meloen in parmaham, quiche,

sche hits’ zijn door de studenten zelf

landse gerechten kunnen de aanwe-

stamppot trio en een flensje met

bedacht en worden ook door hen

zigen kijken naar een professionele

gele room en geflambeerde kersen.

uitgevoerd.

theatershow. Het menu bestaat uit:

De theateracts, zoals ‘Gouwe Ouwe’,

welkomstdrankje & -hapje, amuse

‘Teen of tander’ en ‘Hooooolland-

