
 

 
 

PASTA TAKE AWAY 

ten voordele van BO TER BANK vzw 

SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS 

 

Zaterdag 19 februari 2022 
 

AFHALEN: Parochiezaal Ter Bancke   

Tervuursesteenweg 255 

3001 Heverlee 
 

Buitengewoon Onderwijs Ter Bank vzw 
Tervuursesteenweg 295 

3001 Heverlee 
Tel.: 016-29.01.81 

E-mail: onthaal @ teb.ksleuven.be 

Website: www.bo-terbank.be 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Beste leerlingen, ouders, opvoeders, oud-leerlingen en sympathisanten 
 

Graag hadden we jullie van harte uitgenodigd op onze jaarlijkse restaurantdag. 
Omwille van de coronarichtlijnen kan dit helaas nog steeds niet. 

We bieden jullie graag terug een alternatief aan: een PASTA TAKE AWAY ten voordele van onze 
school BO Ter Bank. 

 

Wat kunnen we jullie aanbieden? 

4 soorten pasta (in microgolf-proof doosjes, versgemaakt, en mag ingevroren worden) 

• Lasagne bolognese 

• Vegetarische pasta (linguini met een zuiderse tomatensaus en feta) 

• Penne kip in een curry van groentjes 

• Ravioli met krab in een pompoengarnaalsaus 

3 soorten desserten (in een potje met deksel) 

• Chocomousse 

• Tiramisu 

• Fruitsla 

2 soorten wijnen (flessen 0.75 l) 

• Wit 

• Rood 

 

http://www.bo-terbank.be/


 

 

 

 

Hoe bestellen? (ten laatste donderdag 10 februari 2022) 

• Via de schoolwebsite: www.bo-terbank.be (vul de bestelstrook online in) 

• Bestelstrook (op andere zijde) invullen en bezorgen aan de klastitularis 

• Bestelstrook invullen en opsturen naar BO Ter Bank, Tervuursesteenweg 295 te 3001 Heverlee 

• Bestelstrook via e-mail naar onthaal@teb.ksleuven.be 

• Of telefonisch bestelling doorgeven via 016-29.01.81 

 

Betaling? 

• Na de bestelling krijg je een e-mail of een briefje met de betalingsgegevens. 

 

Afhalen van bestelling 

• Op zaterdag 19 februari 2022 in parochiezaal Ter Bancke, Tervuursesteenweg 255 te Heverlee 

(juist naast de school) 
➢ Tussen 11 en 12 uur 
➢ Tussen 12 en 13 uur 

➢ Tussen 13 en 14 uur 

• Of laten leveren op het opgegeven adres (mits meerkost van 4 euro) 

 

Wij danken jullie hartelijk voor jullie bestelling ten voordele van onze school BO Ter Bank 
 
 

Het personeel van BO Ter Bank 

 
 
 

 
 

 

 

BESTELSTROOKJE PASTA TAKE AWAY BO TER BANK 
 

Bestellen via  dit digitaal formulier 

of strookje te bezorgen aan de klastitularis of op te sturen naar BO Ter Bank 

of via e-mail (onthaal@teb.ksleuven.be) of telefonisch kan uiteraard ook! 

Uiterste besteldatum:  donderdag 10 februari 2022 
 

Naam: …………………… ............................................................. ………………………………………                    
Volledig adres:  ............................................................................ ……………………………………… 

  ............................................................................. ……………………………………… 

E-mail: ……………………… .......................................................... ……………………………………… 
 

Gsm-nummer: ………………………………………………………. 
 

Pasta (€11/doosje) 

0 Lasagne bolognese x …       0 Vegetarische pasta x …     0 Penne kip curry x …     0 Ravioli x … 
 

Dessert (€2/potje) 

0 Chocomousse x …                0 Tiramisu x …                          0 Fruitsla x … 

 

Wijn (€10/fles) 

0 Wit x …                                    0 Rood x … 
 

Afhalen (parochiezaal Ter Bancke, Tervuursesteenweg 255, juist naast de school) 

0 tussen 11 en 12 uur     0 tussen 12 en 13 uur     0 tussen 13 en 14 uur     0 thuisbezorging mits meerkost (€4) 

 

De betaling graag op voorhand – het over te schrijven bedrag komt via e-mail. 
 

http://www.bo-terbank.be/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mFlNSZf0hkyny3Za9Jp0iAT6TlvyXpVLinGDea69jl1UNjNKWUNEVjBWUkIxWEtQSkJBOTNEU0UxUS4u
mailto:onthaal@teb.ksleuven.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mFlNSZf0hkyny3Za9Jp0iAT6TlvyXpVLinGDea69jl1UNjNKWUNEVjBWUkIxWEtQSkJBOTNEU0UxUS4u

