
Uniek avondje uit
Twents Medium ontmoet mensen in de Nachtegaal

Haaksbergen – Donderdag 26 maart, 2 en 9 april van 19.00 tot 22.00 uur wordt in Grand Restaurant De Nachtegaal aan 
de Hengelosestraat 83 een uniek avondje uit georganiseerd. Voor € 29,50 kunnen gasten genieten van een Bourgondisch 
driegangen diner en een interactief optreden van medium Irma Kamp. De gasten kunnen bij binnenkomst een persoonlijk 
voorwerp afgeven, zoals een visitekaartje, ring of foto. Irma zal per tafel met enkele van deze voorwerpen aan de slag gaan. 
Omdat grote drukte wordt verwacht, dienen belangstellenden tijdig te reserveren.

Nachtegaal4 de ster

Medium
Irma Kamp is een medium met meer-

dere gaven. Ze is helderziend, -horend, 

-voelend en –ruikend. Hierdoor krijgt 

zij waarnemingen door, spreekt met 

overledenen, neemt waar wat er in 

anderen omgaat, welke zorgen zij zich 

maken en kan daarbij ook aangeven 

wat hieraan veranderd kan worden. Ze 

is geboren en getogen in Hengelo en 

werkt al 20 jaar met haar gaven. Politie 

en justitie hebben haar regelmatig in-

geschakeld om te helpen bij gecompli-

ceerde moordzaken. 

Door zich te concentreren op een per-

soon of  voorwerp kan Irma toekomst 

en verleden zien. En alhoewel het niet 

mogelijk is een precies tijdsbeeld te 

geven, kan zij zeer scherp voorspel-

lingen doen die voor tachtig procent 

accuraat zijn. Daarbij geeft zij wel aan 

dat mensen zelf een hand hebben in 

hun toekomst. De grote lijnen kan zij 

aangeven, maar zijn door een andere 

houding, denkwijze of handeling wel 

aan te passen. Irma is er eigenlijk geen 

voorstander van om haar paranormale 

werk in groepsverband te doen. ‘Er ko-

men weleens zaken naar boven die niet 

voor andere oren bestemd zijn. Maar 

tijdens de avonden in De Nachtegaal 

is het niet de bedoeling om op lastige 

zaken in te gaan. In dat geval kunnen 

mensen altijd een afspraak met mij 

maken.’ 

Menu van de chef
Het mooi ingerichte restaurant van 

Marcel en Jacqueline is een uitsteken-

de ambiance voor deze spannende, 

maar leerzame en interessante avon-

den. Het echtpaar doet er alles aan om 

hun gasten zich thuis te laten voelen 

en de intieme sfeer die de horecagele-

genheid uitademt is bij uitstek geschikt 

om mensen op hun gemak te stellen. 

Tijdens de speciale avonden wordt een 

menu van de chef geserveerd met keus 

uit vlees of vis, maar Grand Restaurant 

De Nachtegaal heeft een uitgebreide 

kaart voor mensen die van lekker en 

gezond eten houden. De dagverse en 

glutenvrije menu’s worden zeer ge-

waardeerd door de bezoekers, die dan 

ook regelmatig terugkeren naar de 

warme gezelligheid. Voor iedereen is 

er volop keus en zowel voor een kopje 

koffie als een zakenlunch of familiedi-

ner kan men hier terecht. Ook biedt De 

Nachtegaal gelegenheid voor allerlei 

arrangementen en partijen, waarbij 

door een persoonlijke benadering te 

allen tijde maatwerk geleverd wordt. 
Door: Monique Twickler; Twickler Tekst- en Redactiebu-

reau (www.ttrb.nl)

Reserveren

De organisatoren heten u donderdag 

26 maart, 2 en 9 april van harte wel-

kom. Reserveren kan bij Grand Restau-

rant de Nachtegaal via telefoonnum-

mer 074 – 3676227. Het restaurant is 

geopend op maandag en dinsdag op 

afspraak en van woensdag tot en met 

zondag vanaf 12.00 uur. Voor meer in-

formatie kan men kijken op www.res-

taurantdenachtegaal.nl.

Irma is voor het maken van een af-

spraak voor een consult of presen-

tatieavond te bereiken op werk-

dagen van 18.30 tot 19.15 uur via  

06 - 16273100. 

Op www.irmakamp.nl is meer informa-

tie te vinden over haar en haar werk.

Er wordt voor u een drie- gangen 

specialiteitenmenu van de chef 

geserveerd met één amuse vooraf. 

U heeft hierbij de keus uit een 

vlees danwel vis menu. Prijs vol-

wassenen €29,50

Luxe paasbrunch
Reserveer tijdig: 074 - 3676227

Grand Restaurant de Nachtegaal 
brengt u in paassfeer

Hengelosestraat 83
7482 AB Haaksbergen / Beckum
Tel.: 074 - 3676227
www.restaurantdenachtegaal.nl

1e paasdag 12 april
Aanvang 11:00u

Volwassenen € 16,95

Kinderen van 4 - 12  € 9,95

Luxe paasbrunch

Grand Restaurant de Nachtegaal bedankt haar gasten en wenst iederéén fi jne paasdagen


