
e-mail: pieternel@pieternel.be 

website: www.pieternel.be 

Zandstraat 23 
9170 Sint-Pauwels 
Tel: 03 777 14 93 

 

 

 

Eetfestijn 
 

 

ZATERDAG 

16 November 2019 

VRIJE 

KLEUTERSCHOOL 

PIETERNEL 

Gelieve in te schrijven tegen  

8 november a.s. 

 

Gelieve het geld samen met dit strookje af 
te geven aan een juf 

Telefonisch inschrijven kan op het nummer  

03/777.14.93 

 

WELKOM! 

 

mailto:pieternel@fulladsl.be
http://www.kleuterschoolpieternel.tk/


 

   18.00u-20.00u: 

Knutselatelier 

Net als de vorige jaren zijn 

er enkele handige mama’s die 

zich samen met de kindjes 

volledig zullen uitleven in hun 

creatieve fantasie.  

 

 
 

18.30u en 19.30u: 

Tombola Altijd Prijs 

 

 

 

 

 

 

Doorlopend: Bar 

U bent welkom vanaf 17.00u voor 

de aperitief. We zorgen voor    

voldoende plaats zodat iedereen 

rustig kan blijven zitten en kan  

genieten van een  gezellige avond.  

 
KINDEREN:keuzemenu 
2,5 jaar t.e.m. 12 jaar: 
  
MENU 1 
Soep met brood 
Vol-au-vent  
Krielaardappelen & koude groentjes 
Poffertjes 
 
 

MENU 2 
Soep met brood 
Balletjes in tomatensaus 
Krielaardappelen & koude groentjes 
Poffertjes 
 

 

VOLWASSENEN:keuzemenu 
 

MENU 1 
Soep met brood 
Kipfilet met champignonroomsaus 
Koude groentjes & Krielaardappelen  
Appelcake  
 
 

MENU 2 
Soep met brood 
Stoofvlees 
Koude groentjes & Krielaardappelen  
Appelcake 
 
 

MENU 3 
Soep met brood 
Vol-au-veggie 
Koude groentjes 
Appelcake 

Dhr/Mevr 

________________________________ 

Familie van __________________ uit de klas  

van  juf ______________ 

KIND  2,5j-5j menu 1 ___  x  € 6  =  €  ______  

KIND  2,5j-5j menu 2___  x  € 6  =  €  ______  

KIND 6j-12j menu 1  ___  x  € 12 =  €  ______  

KIND 6j-12j menu 2  ___  x  € 12 =  €  ______  

VOLW menu 1      ______  x  € 20 =  €  ______  

VOLW menu 2     ______  x  € 20 =  €  ______  

VOLW menu 3     ______  x  € 20 =  €  ______ 

  

 

 

 

 

Wij komen eten om *  0   17.30u 

  0   19.00u 

Wij zouden graag samen tafelen met de familie: 

__________________________________ 

        0 Plaats voorzien voor Buggy/Rolstoel 

  0 Plaats voorzien voor kind tot 2,5j    

              *Gelieve 1 keuze aan te duiden 

Menu Inschrijving 

            Totaal   €  _________  

Programma 

http://www.keurslager.be/

