
Beste,

Voetbalclub WIK Eine werd opgericht op 24/08/1945. 

Onze club bestaat dus reeds meer dan 75 jaar.

De Coronapandemie heeft er voor gezorgd dat wij vorig 

jaar geen feestelijkheden konden breien aan het jubileumjaar. 

We hopen dit deze zomer of najaar wel te kunnen doen. 

Een werkgroep o.l.v. van Claude Schepens zal binnenkort 

de plannen toelichten.

Vandaag is WIK Eine actief in 2é prov. na jaren vertoefd te 

hebben in 1é prov. en een paar jaar zelfs in bevordering. 

Met 350 leden, waarvan 75% jonger dan 17 jaar, is onze 

vereniging nog steeds toonaangevend in de regio.

Corona heeft net zoals bij vele verenigingen lelijk 

huisgehouden in onze clubkassa. Alle activiteiten werden 

geannuleerd of opgeschoven. Om deze verliezen

op te vangen organiseren wij in het Paasweekend, afhalen 

op zaterdag 3 april ‘21 tussen 14u00 en 17u00, 

een PA(A)STAFESTIJN. U kan uit een waaier van 

pastagerechten uw keuze maken en zo onze club steunen.

Reserveren kunt u door:

❑ het ingevuld strookje op de keerzijde in te vullen en te 

bezorgen aan één van onze bestuursleden, spelers of 

trainers. 

❑ het ingevuld strookje in te scannen en door te mailen 

naar mario.ronsse@telenet.be of marcdhont@hotmail.be

❑ uw bestelling telefonisch door te geven aan 

Marc Dhont 0478/61 80 08

❑ online uw bestelling in te vullen op onze website 

www.kwikeine.be→ Pa(a)stafestijn

mailto:mario.ronsse@telenet.be
mailto:marcdhont@hotmail.be
http://www.kwikeine.be/


BESTELFORMULIER 
TAKE AWAY PA(A)STAFESTIJN

Naam & voornaam: ……………………………………………………………………………….…………………………………….……..

GSM NR.: ………………………………………………...............................................................................................................….……………………….

E-mailadres: …………………………………………………….. …….….……………..@..........................................................................................

Betaalwijze: 

 Ik betaal cash vooraf bij het inschrijven

 Ik betaal via overschrijving op rek. nr. : BE49 0013 1867 3671

OPGELET ! Het bedrag moet VOOR 31/03/’21 op onze rekening staan ! 
Enkel dan is uw reservering compleet !

 = kruis uw voorkeur aan

U kan ook on-line bestellen ! → www.kwikeine.be → PA(A)SFESTIJN

KIES GERECHT AANTAL WAT PRIJS


Spaghetti 

Bolognaise
..... . . . . .

Plastic bakje met deksel,   

Cappelini spaghetti, 

bolognaisesaus,                

gemalen gruyere kaas.

€ 15


Macaron ham-

kaas
..... . . . . .

Alu bakje macaroni, kaassaus met 

stukjes beenham, afgewerkt met 

gemalen gruyere kaas.

€ 15

 Verse Lasagne ..... . . . . .

Alu bakje, bedje van ratatouille, 

bolgnaisesaus, lasagne pasta, 

kaassaus, afgewerkt met gemalen 

gruyere kaas. 

€ 15

 Scampi tagliatelli .. . . . . . . . .

Plastic bakje met deksel, 

tagliatelli, kreeftensaus-

diabolique, scampis, en gemalen           

gruyere kaas.

€ 18

 Veggi spaghetti ... . . . . . . .

Plastic bakje met deksel,   

Cappelini spaghetti,   

groentensaus,                   

gemalen gruyere kaas.

€ 15

BEREIDING: opwarmen in micro golf oven

BEREIDING: opwarmen in micro golf oven

BEREIDING: opwarmen in micro golf oven

BEREIDING: 30 minuten afbakken op 180° in de oven

BEREIDING: 40 minuten afbakken op 180° in de oven


