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Pasta en Pizza als bedankje
voor Eindhovense ouderen

Italiaans restaurant La Fontana op het Stratumseind zat gisteravond vol Zonnebloem-gasten.

Op uitnodiging van het
Eindhovense bedrijf Itility en
Italiaans restaurant La Fontana
genoten vijftig leden van De
Zonnebloem gisteravond van
een overheerlijk diner. Het
werd een bijzondere avond
voor iedereen.
door Lucas Nuchelmans
Eindhoven
Je zag
gisteravond
alleen maar
blije en
genietende
gezichten
in het
Italiaanse
restaurant
La Fontana aan
het Stratumseind. Op uitnodiging van
het Eindhovense bedrijf Itility genoten
vijftig leden van De Zonnebloem van
een heerlijk Italiaans diner en gezellige
accordeonmuziek. “Het is een spontaan

gebaar van ons bedrijf naar de mensen
van de generatie die met keihard
werken de basis voor de huidige
maatschappij hebben neergezet”, zegt
general manager Daphne Houtman van
Itility. “Dit is fantastisch en zeker voor
herhaling vatbaar. Iedereen geniet.”

“HET VOELT GOED ALS JE
ZO'N AVOND AANGEBODEN
KRIJGT ALS BEDANKJE”
- HENK VAN DEN BOOMEN
Feest

Ook Rinus Spekken, voorzitter van De
Zonnebloem regio Eindhoven, geniet.
“Deze avond is zo bijzonder. Al die
mensen die met volle teugen genieten
en er gezamenlijk een feest van maken.
Prachtig.” Henk van den Boomen is een
van de genodigden: “Het voelt goed als je
zo’n avond aangeboden krijgt als bedankje
voor al die jaren hard werken. Dat voelt
heel speciaal”, reageert de Eindhovense
senior. “En als je ziet hoeveel plezier
iedereen met elkaar heeft, kun je alleen
maar zeggen dat het een succes is.”

Toen Itility bij eigenaar Alex Özel van
La Fontana aanklopte met het voorstel,
heeft hij geen seconde getwijfeld, zegt hij.
“Natuurlijk niet. Deze mensen hebben
de maatschappij opgezet waarin wij nu
leven. Het voelt voor mij dan ook een eer
om ze hier te mogen ontvangen en ze een
smakelijk en gezellige avond te bezorgen.
Dat verdienen ze zonder meer.”

