
 

Pastafestijn 
‘alla COVID-19’ 
 
 
Beste speelsters, ouders, supporters, … 
 
 
Naar jaarlijkse gewoonte stond ook dit jaar ons pastaweekend gepland met ons overheerlijk pasta-buffet. 
Gezien de huidige situatie betreffende COVID-19 zullen we dit pastabuffet helaas niet kunnen laten 
doorgaan. We zullen echter een gloednieuw concept lanceren ‘Pastafestijn alla COVID-19’. 
 
Onze pasta’s kunnen dit jaar afgehaald worden om deze vervolgens zelf thuis op te warmen. Alle pasta’s 
worden dagvers gemaakt, dus een dag later opwarmen is geen enkel probleem! 
 
 
Praktische info: 
 

 Wanneer? Zaterdag 7 november 2020  Afhalen van 15u tot 18u  
 Waar? Zaal De Kei: Keistraat 26, 3590 Diepenbeek 

 
 
Waardebonnen: 
 
Zoals reeds gezegd kunnen zowel de waardebonnen van dit seizoen als vorig seizoen gebruikt worden. 
Doordat onze formule aangepast is, zullen ook de voorwaarden voor de bon lichtjes wijzigen. Eén bon van 
€20 kan gebruikt worden bij elke bestelling per schijf van €30. 
 

Voorbeeld: Bij 2 waardebonnen dien je een bestelling van €60 te plaatsen en betaal je slechts €20 
extra.  
 

 
Hoe bestellen? 
 
Simpel! Scan de QR-code of surf naar de link en vul het bestelformulier in. 
 
Als je problemen moest ondervinden bij het online bestellen, neem dan 
contact op met evenementen@dievoc.be.  
 
Wij willen jullie vragen om zoveel mogelijk online in te schrijven, dit i.v.m. 
de bestrijding van COVID-19. Moest je toch niet zo technisch aangelegd zijn, 
vul dan de bijgevoegde bestelformulieren in, steek deze samen met gepast 
geld in een enveloppe en bezorg deze aan je trainer.  
 

BESTELLEN KAN T.E.M. VRIJDAG 30 OKTOBER 2020 
 
 
Met sportieve groeten 
Bestuur Dievoc Diepenbeek 

https://forms.gle/GZvwe
N5y4Kf2MbNh6 



 
 

 

 
 

  
 
 
 

 

Deze strook bewaren en meebrengen       
bij het afhalen op zaterdag 7 november 2020  
(15u – 18u) in zaal De Kei te Diepenbeek. 
 
 
Naam: ________________________  
 
Pasta’s:  
 Spaghetti bolognaise  ........  x  
 Macaroni met kaas en hesp  ........  x 
 Lasagne  ........  x   
 Kip en spinazie:   ........  x  
 Scampi licht pikant:   ........  x  
 Vegetarisch:  ........  x  
Dessert: 
 Chocomousse  ........  x  
 Tiramisu  ........  x  
Extra’s: 
 Fles witte wijn  ........  x  
 Fles rosé wijn  ........  x  
 Fles rode wijn  ........  x  

BEWAARSTROOK 
PASTAFESTIJN  
‘ALLA COVID-19’ 

Deze strook bewaren en meebrengen       
bij het afhalen op zaterdag 7 november 2020  
(15u – 18u) in zaal De Kei te Diepenbeek. 
 
 
Naam: ________________________  
 
Pasta’s:  
 Spaghetti bolognaise  ........  x  
 Macaroni met kaas en hesp  ........  x 
 Lasagne  ........  x   
 Kip en spinazie:   ........  x  
 Scampi licht pikant:   ........  x  
 Vegetarisch:  ........  x  
Dessert: 
 Chocomousse  ........  x  
 Tiramisu  ........  x  
Extra’s: 
 Fles witte wijn  ........  x  
 Fles rosé wijn  ........  x  
 Fles rode wijn  ........  x  

BEWAARSTROOK 
PASTAFESTIJN  
‘ALLA COVID-19’ 

TAKE-AWAY 
Afhalen op zaterdag 7 november 2020 tussen 15u en 18u in Zaal De Kei 
te Diepenbeek. Bestellen kan t.e.m. vrijdag 30 oktober 2020 door deze 
strook terug te bezorgen aan je trainer. 
 
Naam: ________________________  
 
Pasta’s:  
 Spaghetti bolognaise  .........  x  10 € =   ......... € 
 Macaroni met kaas en hesp  .........  x 10 € =   ......... €  
 Lasagne  .........  x   12 € =   ......... € 
 Kip en spinazie:   .........  x  10 € =   ......... € 
 Scampi licht pikant:   .........  x  12 € =   ......... €  
 Vegetarisch:  .........  x  10 € =   ......... € 
Dessert: 
 Chocomousse  .........  x  3 € =   ......... € 
 Tiramisu  .........  x  3 € =   ......... € 
Extra’s: 
 Fles witte wijn  .........  x  10 € =   ......... € 
 Fles rosé wijn  .........  x  10 € =   ......... € 
 Fles rode wijn  .........  x  10 € =   ......... € 
 _____________________________________________________  
 
 TOTAAL =   ......... € 

TAKE-AWAY 
Afhalen op zaterdag 7 november 2020 tussen 15u en 18u in Zaal De Kei 
te Diepenbeek. Bestellen kan t.e.m. vrijdag 30 oktober 2020 door deze 
strook terug te bezorgen aan je trainer. 
 
Naam: ________________________  
 
Pasta’s:  
 Spaghetti bolognaise  .........  x  10 € =   ......... € 
 Macaroni met kaas en hesp  .........  x 10 € =   ......... €  
 Lasagne  .........  x   12 € =   ......... € 
 Kip en spinazie:   .........  x  10 € =   ......... € 
 Scampi licht pikant:   .........  x  12 € =   ......... €  
 Vegetarisch:  .........  x  10 € =   ......... € 
Dessert: 
 Chocomousse  .........  x  3 € =   ......... € 
 Tiramisu  .........  x  3 € =   ......... € 
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 Fles rosé wijn  .........  x  10 € =   ......... € 
 Fles rode wijn  .........  x  10 € =   ......... € 
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