
 

 

Spaghettidag Koninklijke Turnkring Lyra !  
 

Beste turn(st)ers, ouders, sympathisanten,... 

 

Ook dit jaar organiseren wij een niet te missen en overheerlijke spaghettidag! We nodigen jullie allemaal 

graag uit op zondag 5 maart in "Sporthal De Komeet" in Lier.  Je kan bij ons komen eten vanaf 17u00 of 

vanaf 19u00. Je kan kiezen tussen een vegetarische spaghetti en spaghetti bolognese. 

Dat wordt smullen! Dit jaar kan er ook spaghetti afgehaald worden en dit om 18u00. 

Nodig alvast je oma, opa, tante, nonkel, buren, … uit om met z’n allen te komen eten.    

Tot dan!  
 

Betaling op het rekeningnummer van Koninklijke Turnkring Lyra  - BE 09 1030 2393 8557. 

Mededeling: "Spaghetti Acro/ Ierse Dans/ Precompetitie/ Recrea/ Tumbling/ TTm + naam gymnast" 

Als jullie betaald hebben, mogen jullie onderstaand inschrijvingsstrookje bezorgen aan een van de 

train(st)ers, ten laatste op zaterdag 18 februari.  

  

 
Naam gymnast: ……………………………………………………...  

Ik wens graag samen in te schrijven en dus samen aan tafel te zitten met ……………………. 

Acro  / Ierse Dans /  Precompetitie / Recrea/ Tumbling / TTm 

Ik kom eten om 17u00/ 19u00 - 

Ik haal af om 18u00  schrappen wat niet past 

Kostprijs Aantal Totaal 

Pasta bolognaise  volwassenen portie €14   

Pasta vegetarisch volwassenen portie €14   

Pasta bolognaise  kinder portie €10   

Pasta vegetarisch kinder portie  €10   

Ijsje €2   

Totale bedrag overgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer € 

 

    Af te geven tijdens de turnles 

 

Naam gymnast: …………………………………………………….. 

Ik wens graag samen in te schrijven en dus samen aan tafel te zitten met …………………….. 

Acro  / Ierse Dans / Precompetitie / Recrea/ Tumbling / TTm 

Ik kom eten om 17u00/ 19u00 - 

Ik haal af om 18u00  schrappen wat niet past 

Kostprijs Aantal Totaal 

Pasta bolognaise volwassenen portie €14   

Pasta vegetarisch volwassenen portie €14   

Pasta bolognaise kinder portie €10   

Pasta vegetarisch kinder portie  €10   

Ijsje €2   

Totale bedrag overgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer €  

 


