
DRIEENTWINTIGSTE  EETDAG VAN AVZK OP ZONDAG 16 OKTOBER 2016  

 

Onze eetdag gaat door in ZAAL WITHOF TE ZONDERSCHOT (zaal achter de kerk van Zonderschot).  

Vanaf 11u30 tot 14u30 kunnen jullie daar terecht om in een gezellige en rustige sfeer te komen eten.  

Vorig jaar kwamen ongeveer 220 mensen eten. Wij hopen uiteraard om dit jaar een groter aantal te behalen. 

 

Wij en diegenen die de vorige jaren aanwezig waren, kunnen jullie alvast garanderen dat het eten zeer lekker 

en goed verzorgd was en zij zullen ongetwijfeld opnieuw van de partij willen zijn. 

 

Jullie kunnen een keuze maken uit volgende menu’s 

 

       MENU 1 

Tomatensoep met balletjes 
Zalm 

seizoensgroenten 
frieten 

vers ijs of rijstpap of koffie/thee 

MENU 2 

Tomatensoep met balletjes 
stoofvlees 

seizoensgroenten 
frieten 

vers ijs of rijstpap of koffie/thee 
 

MENU 3 

Tomatensoep met balletjes 
kippenfilet 

seizoensgroenten 
frieten 

vers ijs of rijstpap of koffie/thee 

MENU 4 

Tomatensoep met balletjes 
videe 

seizoensgroenten 
frieten 

vers ijs of rijstpap of koffie/thee 
 

Kindermenu 
Tomatensoep met balletjes 

Keuze uit : curryworst of stoofvlees of videe 
Seizoensgroenten en frieten 

Vers ijs of rijstpap 
 

 

Dit alles voor de prijs van 16,00 €. De kinderen tot 12 jaar betalen 10,00 € voor deze menu’s. 

 

inschrijven kan tot 10 oktober 2016 bij : 
Naets Monique    0484/76 45 34 015/22 44 12  gustaaf.nevelsteen@pandora.be 

Lekens Hendrik   0486/42 42 08        015/34 87 86   lekens.andre@pandora.be 

Heremans Agnes 015/75 32 32                                   agnesheremans@hotmail.com  

Busschodts René 0474/91 60 63                                 renebusschodts@gmail.com 

Van Lent Jurgen 0477/60 75 09          015/73 07 76  jurgen.van.lent@telenet.be 

Van Heugten Chris 0495/52 85 95                            chris.vanheugten@telenet.be   

Segers Carina 016/69 66 06    carinasegers@hotmail.com 

Van Dyck Julie 0470/63 96 07         015/22 20 42 vandyckjulie1@gmail.com   

Van Dyck Michel 0479/46 17 73 015/22 20 42 michel.vandyck1@gmail.com  

  

Gelieve (zo mogelijk) te betalen bij het inschrijven. 
 

Nodig alvast je familie en vrienden uit en hou zondag 16 oktober 2016 zeker al vrij. 

De atleten en het bestuur danken jullie alvast voor de aanwezigheid. 
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