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Ons "clubwinkeltje” zal ook aanwezig zijn met: 
(gelieve contant geld te voorzien) 
 

• stickers (1 euro) 
• 4-kleurenpennen (2 euro) 
• reversibles (18 euro) 
• shortjes (15 euro) 
• rugzakken (25 euro) 
• grote sporttassen (35 euro) 

 
 
Een aantal reversibles vertonen een productiefout: indien je gele print 
bij een eerste wasbeurt (max 30° en niet in droogkast) loskomt of 
verkleurt, mag je hem gratis inruilen voor een nieuwe. Graag hier-
voor snel een seintje aan merchandising@damesbasketleuven.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de kalender: 
 

• Paastornooi 
o Senioren: vrijdagavond 18 april 2014 
o Microben: zaterdagochtend 19 april 2014 
o Benjamins: zaterdagnamiddag 19 april 2014 
o Pupillen: zondagochtend 20 april 2014 
o Miniemen en kadetten: zondagmiddag 20 april2014 

 
• Fuif dames 1e Provinciale, Rumba: zaterdag 29 maart 2014 

 
• Beleuvenissen: Blue Tigers op de Vismarkt 

Vrijdagavonden 18 en 25 juli en 8 augustus 2014 
 

• Jeugdzomerstage in De Panne: 25 tot 28 augustus 2014 
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Spaghettidag 
 
 
 

Zaterdag 15 februari 2014 
 

Basisschool Hertog Karel 
Wilsele-Putkapel 

 
 
 

Gelieve in te schrijven voor 8 februari 2104 
• via strookje in bijlage aan je coach of 

• via mail aan evenementen@damesbasketleuven.be 
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 Strookje te bezorgen aan de club 
Afgeven aan je coach of mailen naar evenementen@damesbasketleuven.be 

voor 8 februari 2014 a.u.b. 
 

 
 
 
 

 
Familie  _______________________________  komt eten met  ___  personen  op 

zaterdag 15 februari 2014 

 

tussen  o 11u30 en 12u30  o 17 en 18u 

o 13 en 14u   o 18 en 19u 

    o 19 en 20u 

 

en bestelt:  __  x  volwassen spaghetti Bolognaise aan €10 

  __  x  volwassen vegetarische spaghetti aan €10 

  __  x  kinder spaghetti Bolognaise aan €8 

  __  x  kinder vegetarische spaghetti aan €8 

(betalen gebeurt ter plaatse, er kan dan ook dessert besteld worden) 

 

 

 

 

 

Wat helpende ouderhanden in de keuken en bediening in de zaal door speelsters 

zou een grote hulp voor ons zijn. 

Wij komen graag een handje helpen tussen o 9 en 11u30  o 16u30 en 20u 

o 11 en 14u  o 19u30 en 23u 

naam medewerker(s): _____________________________________________ 
 
GSM: ____________________  e-mail: _______________________________ 
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Strookje bij te houden door de gast 
 

 
 

Familie  _______________________________  komt eten met  ___  personen op 

zaterdag 15 februari 2014 

 

tussen  o 11u30 en 12u30   o 17 en 18u 

o 12u30 en 13u30   o 18 en 19u 

     o 19 en 20u 

 

en bestelt:  __  x  volwassen spaghetti Bolognaise aan €10 

  __  x  volwassen vegetarische spaghetti aan €10 

  __  x  kinder spaghetti Bolognaise aan €8 

  __  x  kinder vegetarische spaghetti aan €8 

(betalen gebeurt ter plaatse, er kan dan ook dessert besteld worden) 

 

 

 

 

Wat helpende ouderhanden in de keuken en bediening in de zaal door speelsters 

zou een grote hulp voor ons zijn. 

Wij komen graag een handje helpen tussen o 9 en 11u30  o 16u30 en 20u 

o 11 en 14u  o 19u30 en 23u 

 
 

 
 

 

Waar vind je basisschool Hertog Karel, Hoogveldweg 5 te 3012 Wilsele? 
 
Vanuit Leuven op de Aarschotsesteenweg (2,2 km na het Vuntcomplex): tegen-
over het zwembad van Wilsele-Putkapel neem je links de Schotelveldstraat, die 
wordt even later de Jan Van Avondtstraat, eerste links is de Hoogveldweg. 


