
 

Zondag 19 mei 2019  

EETDAG vzw De Waerde 
Van 11.30-14.00u en van 17.00-19.00u 

 

 
 

 

 

 

 Lasagna 

  Tagliatelle met vis 

 Vegetarische pasta met   

    groenten 

 Penne met kip 

 

 

 

Pastabuffet + dessert 
Volwassenen: 15 euro  

  Kind -12 jaar: 7 euro 

Kom met z’n allen lekker eten in De Waerde!  
Hoe inschrijven? (voor 10 mei 2019) 
 * Mail naar vzwdewaerde@scarlet.be en schrijf het bedrag over naar BE66 4547 0655 5143 
 * Via ’t Winkelke (Danny Rutten), Waardstraat 22  en stop onderstaande inschrijvingsstrook         

samen met het geld in de inschrijvingsbus of betaal via BE66 4547 0655 5143 

 * Laat je inschrijving achter in de brievenbus van Odiel De Raeve (Waardstraat 9A) of Lucien Maes  

(Teutseweg 4) samen met het geld of betaal via BE66 4547 0655 5143 

Inschrijvingsformulier: Naam : …………………………………………………………………. 

                          Adres:  …………………………………………………………………    

                                    …………………………………………………………………… 

 

  Wij komen op zondag 19 mei 2019 naar het pastabuffet □ van 11u30 tot 14u00                   

                                                                  □ van 17u00 tot 19u00                    

  Pastabuffet    ……… volwassenen       x € 15 = …….…………… euro 

                   ………. kinderen (-12 j) x € 7  = …….…………… euro 

                                           TOTAAL= …………………… euro 
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Verantw. uitgever: Vzw De Waerde, Waardstraat 9A 3520  Zonhoven 

e-mail: vzwdewaerde@scarlet.be  

website: www.vzwdewaerde.be  

 
NIET OP DE OPENBARE WEG WERPEN  AUB  !! 

 

                                     

 de Waerde de grootste buurtwerking is van Zonhoven? 

Onze buurtwerking is gestart in 1972. Wij zijn er om jullie te verwelkomen en te betrekken in 

onze prachtige buurt! Onze buurt telt meer dan 700 woningen . Vroeger hadden we een 

maandblad, maar dat is voorbijgestreefd. Vandaag willen we jullie op de hoogte houden van onze 

buurtwerking: via flyers, sociale media (Facebook, website) of gewoon per mail. Stuur ons uw 

mailadres en we brengen u via mail op de hoogte van de activiteiten in De Waerde. Heb je 

goede ideëen?  Laat het ons weten! 
 

 je een feestzaal kan huren in jouw eigen buurt? 

De Waerde is voorzien van 3 goed uitgeruste en bemeubelde feestzalen. Veilig gelegen in het 

groen en voorzien van een leuke speeltuin voor de kinderen is dit de ideale locatie voor vele 

gelegenheden en gezellig samen zijn! We beschikken over een kleine feestzaal van 60 m2 (25 p.), 

de middelste feestzaal van 100 m2 (50 p.) en de grote feestzaal van 190 m2 (100 p.) 

Meer info: zie website (www.vzwdewaerde.be). 
 

 wij de thuisbasis zijn van voetbalploegen en talrijke hobbygroepen? 

Op de Waerde vinden de voetbalploegen “FC De Wanhoop”en “De schutterboys” hun gading door 

hun thuiswedstrijden op onze terreinen te spelen! Op zaterdag en zondag is er vast een wedstrijd 

te volgen en een drankje te nuttigen in de cafetaria van de middelste feestzaal. Iedereen is 

welkom! Daarnaast is er wekelijks bij goed weer een groep petanque aan het spelen en er vinden op 

vaste avonden hobby-activiteiten (oa. bloemschikken) plaats. 
 

 naast ons ook tal van verenigingen publieke evenementen organiseren op De Waerde? 

Jaarlijks worden in De Waerde door andere organisaties tal van events georganiseerd: oa. 

Oldtimer treffen, American cars en nog veel andere leuke aangelegenheden. Daarnaast 

organiseert de gemeente  Zonhoven haar speelpleinwerking en kinderopvang tijdens de 

zomervakantie op onze terreinen!   Kom een kijkje nemen tijdens deze schitterende events! 

 

Vzw De Waerde 

Waardstraat 63a 

3520 Zonhoven 

www.vzwdewaerde.be  

www.facebook.com/vzwdewaerde 

Wil je graag meewerken aan uw buurtwerking? 

Neem contact met ons op via vzwdewaerde@scarlet.be 
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