
Eetfestijn van 11u30 tot 14u30
Opendeur en rommelmarkt van 12u30 tot 17u00

Opendeur en eetfestijn 
De Kiem 29 mei 2016

Programma:

 eetfestijn in feesttent
begeleide rondleidingen en open deur

rommelmarkt en tombola
muziek en kinderanimatie
koffie en dessertenbuffet

tentoonstelling Kunst voor De Kiem  
i.s.m. Kunstig Gavere 

Kom gerust even langs!
Inschrijven voor het eetfestijn liefst via www.dekiem.be

Inschrijven voor de “open deur” is niet nodig.

Aanmelden tussen 11u30 en 12u00 Aanmelden tussen 13u00 en 14u00

 x  Vol-au-vent, groentjes en frietjes (€ 16)                                       = € 

 x  Zalm met mosterdsausje, groentjes en frietjes (€ 16)  = € 

 x  Veggie Moussaka (€ 16)     = € 

 x  Kinderportie (tot 12 jaar) (€9)                              = € 

         Totaal = €    

Gelieve bij voorkeur in te schrijven via onze website www.dekiem.be of   
door deze inschrijvingsstrook voor 16 mei 2016 op te sturen en het bedrag over te schrijven  

op het rek.nr. IBAN BE27 0012 1652 3173 BIC GEBABEBB van vzw De Kiem, Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere

Steunkaart € 10 Gift (met attest) € 40

Alle dranken alcoholvrij

Naam: Tel:

E-mail:



Een wegbeschrijving naar De Kiem vind je op www.dekiem.be 
Je kan parkeren op de parking van de Okay of de Aldi  
(Molenstraat).

Wie ons spullen wil schenken voor onze rommelmarkt  
kan hiervoor contact opnemen met tg@dekiem.be 
09/389.66.66. Alle giften zijn welkom. 

De kaarten voor het eetfestijn zullen op zondag 29  mei  
klaarliggen aan de ingang van de feesttent. Kruis hier als  
geheugensteuntje voor jezelf  aan, wanneer je komt eten:

Aanmelden tussen 11u30 en 12u00

Aanmelden tussen 13u00 en 14u00

Graag nodigen we alle sponsors, dorpsgenoten  
en sympathisanten uit op onze  opendeurdag  
met eetfestijn te Gavere. Een prima gelegenheid 
om al onze deelwerkingen te leren kennen en te 
steunen.

Onze keukenploeg zet alweer z’n beste beentje 
voor om iedereen ook culinair te verwennen op  
ons eetfestijn. De bewoners en medewerkers  
van De Kiem heten je van harte welkom !

vzw De Kiem
Vluchtenboerstraat 7A
9890 Gavere

Frankeren 
tarief 1


