
 

 
 

 

ITALIAANS RESTAURANT 

TER BANK v.z.w. 
SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS 

 

Zaterdag 15 februari 2020 
van 11.30 uur tot 14.00 uur  

en van 17.30 uur tot 20.00 uur 

Zaal: Gemeenschapscentrum De Bosstraat   

Bosstraat 28 

3012 Wilsele 
 

Buitengewoon onderwijs Ter Bank vzw 

Tervuursesteenweg 295 

3001 Heverlee 

Tel.: 016-29.01.81 

E- mail: onthaal@teb.ksleuven.be 

Website: www.bo-terbank.be 

 

 
INSCHRIJVINGSSTROOKJE ITALIAANS RESTAURANT BO TER BANK 

 

Strookje te bezorgen aan de klastitularis of op te sturen naar BO Ter Bank! 

Inschrijving via e-mail (onthaal@teb.ksleuven.be) of telefonisch kan uiteraard ook! 

Laatste inschrijvingsdag:  vrijdag 7 februari 2020 

 

Naam:  ..............................................................................................                       

Volledig adres: ................................................................................  

  .................................................................................  

E-mail: ……………………… ............................................................  

Aantal volwassenen (aan Є19):  .................................................           Voor een vlot verloop alles 

Aantal kinderen van 7-12 jaar (aan Є12):  ................................   goed invullen a.u.b. 

Aantal kinderen van 3-6 jaar (aan Є6): .....................................  (ook het adres + e-mail)! 

  

Wij komen               ’s middags om:    12.00        12.30        13.00              

  ’s avonds om:       17.30        18.00        18.30        19.00        19.30        

                                 (gelieve het juiste uur te omcirkelen a.u.b.) 

 

De betaling: contant of via payconiq ter plaatse. OPGEPAST: locatie vorig jaar (De Bosstraat, Wilsele) 

http://www.bo-terbank.be/


 

 

 
 

  
TER  BANK  V.Z.W. 

SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS  
 

 

Beste leerlingen, ouders, opvoeders, oud-leerlingen en sympathisanten 
 

U wordt van harte uitgenodigd, samen met uw familie en vrienden op ons Italiaans restaurant dat zal 

plaats vinden op zaterdag 15 februari 2020 in Gemeenschapscentrum De Bosstraat, Bosstraat 28 te 

3012 Wilsele (zijstraat van Aarschotsesteenweg). 

Uiteraard worden ook al onze leerlingen van BO Ter Bank, hun broers en zussen en hun vrienden van 

harte verwacht! 
 

Vanaf 11.30 uur kan u in ons Italiaans restaurant terecht voor een gezellig aperitiefje. 

Tussen 12.00 uur en 14.00 uur kan u volop genieten van onze heerlijke, verse pastagerechten. 

Wil u liever ’s avonds komen, dan kan dit tussen 17.30 en 20.00 uur. 
 

Volgende gerechten worden u in een pastabuffet aangeboden aan zeer democratische prijzen 

(€19-€12-€6) waar u zich à volonté kunt gaan bedienen: 

 Lasagne 

 Spaghetti bolognaise 

 Vislasagne met zalm 

 Vegetarische pasta 

 Macaroni kaas en hesp 

 Noedels royal 

 Aziatische pasta kip curry 

 Pasta van de chef 
 

Als afsluiter bieden we u een assortiment aan van lekkere desserten (inbegrepen in de prijs). 

De betaling gebeurt contant of via payconiq ter plaatse na de maaltijd. 

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen met uw familie en vrienden. 
 

Het personeel van BO Ter Bank. 
 

Opgepast: locatie vorig jaar  Gemeenschapscentrum De Bosstraat, Bosstraat 28 te Wilsele. 

 
 
 


