
 

 
Beste ouder,  
 
Het zijn rare tijden, maar gezien het motto “Vrijdag-afhaaldag” nog steeds van kracht én coronaproof is,  

wil Ouderraad De Vriendenkring u met  de intussen traditionele ‘Pizza- en Pastaverkoop’  

op  ook weer helpen om relaxed aan de herfstvakantie te beginnen.  

U dient enkel af te halen op school en thuis de pizza’s te bakken of pasta op te warmen in de microgolfoven.  
 
Nieuw dit jaar is dat we een lekker, bijpassend wijntje kunnen aanbieden! 
Gemakkelijk toch, na een vermoeiende werkweek ?!?  
 
De opbrengst van de verkoop gaat naar goede gewoonte integraal terug naar onze school. 
 
Wat hebben wij te bieden? 
Pizza en pasta op ambachtelijke wijze bereid, met de beste ingrediënten.  
Deze worden op 30 oktober vers geleverd, zodat je de mogelijkheid hebt ze een 3-tal dagen in de koelkast te 
bewaren of ze in te vriezen. 
 

Hoe bestellen?    

via de website van de Vriendenkring: www.devriendenkringwaanrode.be  

 

Plaats je bestelling ten laatste op zondag 18 oktober 2020. 

 
Hoe betalen? 

ENKEL via overschrijving naar het NIEUWE rekeningnummer BE89 7360 7510 9285 van De Vriendenkring, met 

vermelding van “PIZZA + uw naam“ (zoals ingevuld op het online bestelformulier)  

 
Een bestelling die niet betaald is op maandag 19 oktober, wordt niet besteld bij de leverancier. 

 
Wanneer afhalen? 

 

De pizza’s & pasta’s zullen op vrijdag 30 oktober 2020 voor u klaarstaan: 

- Uw bestelling kan worden afgehaald na schooltijd van 15.15 uur tot 17 uur.  

- BELANGRIJK!  

 U krijgt een bestelnummer toegekend in de automatische bevestigingsmail, breng dit mee bij het afhalen. 

 Ook de nieuwe, coronaproof afhaalprocedure wordt in deze e-mail uitgelegd. 

- Levering aan huis kan in groot-Kortenaken en aangrenzende gemeenten, tussen 17 uur en 19 uur, 

voor slechts € 3,00 extra per bestelling. 

 

 

Smakelijk! 
De leerlingen van De Zonnebloem danken u. 

  

OPGELET! 

NIEUW 

 

http://www.devriendenkringwaanrode.be/


  
 

Op het menu : 

 

Pizza Bolognaise 
Bolognaise saus+mozarella+kruiden 

25 cm € 6,00  

Pizza Hawaï 
Tomaat+mozarella+ham+ananas+kruiden 

25 cm € 6,00  

Pizza Margeritha 

Tomaat+mozarella+kruiden 

25 cm € 6,00  

Pizza Kip/paprika  
Tomaat+mozarella+gebakken kipschijfjes+paprika+kruiden 

25 cm € 6,00  

Pizza Salami 
Tomaat+mozarella+salami+kruiden 

25 cm € 6,00  

Pizza Vegetarisch  

Tomaat+mozarella+paprika+champignons+rode ui +olijven+kruiden   

25 cm € 6,00  

Pizza 4 Kazen 
Tomaat+mozarella+emmental+gouda+gorgonzola+kruiden 

25 cm € 6,00  

Lasagne Bolognese 400g € 6,00  

Lasagne Verdura - vegetarisch met gegrilde groenten 400g € 6,00  

Cannellone Ricotta/Spinazie 400g € 6,00  

Spaghetti Pesto - vegetarisch met verse pesto en zongedroogde tomaten 425g € 6,00 

Spaghetti Bolognese 500g € 6,00  

Macaroni ham/kaas 400g € 6,00  

Rode wijn: La Gloire de Guillaume 2017 (Cabernet-Syrah) 75cl € 12,00 

Witte wijn: La Gloire de Guillaume 2018 (Chardonnay-Viognier) 75cl € 12,00 

Rosé wijn: La Gloire de Guillaume 2017 (Grenache Rosé)  75cl € 12,00 

 

Ook onze blijft bestaan: 

 
 

Te onthouden:  

 

 Bestellen kan enkel online via de website van de Vriendenkring 

 Afhaalprocedure in de bevestigingsmail 

 Bestelnummer meebrengen bij afhalen !!!   



 

 


