Inschrijving voor het eetfestijn op:
 Zaterdag 15/09/18
 Zondag 16/09/18
Naam: ……………………………………. schrijft in:
……x volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar aan € 18,00 per persoon

waarvan ……x vegetarisch menu
……x kinderen tot 12 jaar aan € 9,00 per kind
waarvan ……x vegetarisch menu
Wenst extra plaats kind -3 jaar: ja - nee (geen kinderstoel beschikbaar)
Bewoner WZC Moervaartheem - gratis (uitgez. residenten De Reepkens):
Naam bewoner: …………………………………………….
Vegetarisch menu: ja - nee
Rolstoelgebruiker: ja - nee
Wenst samen te zitten met: ……………………………………
Totaal te betalen voor het eetfestijn: ……….. euro op volgende wijze:
 Contant aan de receptie van het Moervaartheem. U ontvangt de
inschrijvingskaart(en) ter plaatse.
 Door overschrijving op rekeningnummer BE66 3630 9656 3843 van
WZC Moervaartheem, Meersstraat 31, 9185 Wachtebeke met vermelding
“Naam + 15 of 16 sept. + aantal volw. / kinderen”.
Uw inschrijvingskaart(en) liggen aan de kassa in de feesttent.

10u30
14u30

H. Mis in de feesttent voorgegaan door
E.H Laureyns en opgeluisterd door het koor
Jubilate Deo
Shownamiddag met optreden van Ludo Chielens.
Ambiance verzekerd! Bij de ingangsprijs is
gebak met koffie inbegrepen!
Inschrijving noodzakelijk vóór 03/09/18: zie

11u30 – 14u00 Eetfestijn met warme beenhesp
Inschrijving noodzakelijk vóór 03/09/18:
zie strook keerzijde of via www.wzcmoervaartheem.be

Doorlopend animatieprogramma in en rond de feesttent met
springkasteel, tombola, kindergrime en vanaf 14u00
pannenkoekenfestijn!

strook hieronder of via www.wzcmoervaartheem.be

Proef onze wereldvermaarde
Wabeekse pannenkoeken!

……………………………………………………………………………………

Individuele inschrijving

14u30

optreden van De Wachtegalen in de feesttent

Naam: …………………………………….
schrijft …… personen in voor de shownamiddag.

Groepsinschrijving woon- en zorgcentra
WZC: ……………………………………. (naam voorziening)
schrijft in voor de shownamiddag:
…… valide bewoners …… rolstoelgebruikers
…… begeleiders
Prijs: € 6,00 voor de shownamiddag – koffie en gebakje inbegrepen!
Bewoners WZC Moervaartheem (uitgez. residenten De Reepkens) gratis!

11u00 – 17u00 Hobbymarkt op onze terreinen

Totaal te betalen voor de shownamiddag: ……….. euro

Doorlopend animatieprogramma in en rond de feesttent met

op volgende wijze:
 Contant aan de receptie van het Moervaartheem. U ontvangt de
kaart(en) ter plaatse.
 Door overschrijving op rekeningnummer BE66 3630 9656 3843 van
WZC Moervaartheem, Meersstraat 31, 9185 Wachtebeke met
vermelding“Naam + shownamiddag 14/09”.
Uw kaarten liggen aan de kassa in de feesttent. Deuren open om 13u30.

11u30 – 14u00 Eetfestijn met warme beenhesp
Inschrijving noodzakelijk vóór 03/09/18:
zie strook keerzijde of via www.wzcmoervaartheem.be
springkasteel, tombola, kindergrime en vanaf 14u00
pannenkoekenfestijn!

14u30

optreden van
Roland en zijn orkestklavieren

