
organiseert:

De Dag van het Eetplezier

Zondag 2 februari 2020
16.00 -20.00 uur

In Gasterij de Afspanning, Heerle

Buffet van diverse hoofdgerechten
met

kippensoepwedstrijd
(Wie maakt de lekkerste kippensoep?)

En heerlijk toetjes

Muzikale omlijsting: 
Zangeres Marianne van Dorst



Vereniging De Zonnebloem Heerle-Moerstraten houdt zondag 2 februari De Dag van het 
Eetplezier. In samenwerking met Gasterij de Afspanning worden daar diverse culinaire 
activiteiten georganiseerd, waaronder een heuse kippensoepwedstrijd.

Menukeuze:
Voorgerecht : kippensoep (gemaakt in wedstrijdverband)
Hoofdgerecht : buffet van kippendijtjes met hete bliksem, hachee met rode kool en     
                                  frites
Nagerecht : advocaatbavarois met bolletje vanille-ijs en stoofpeertjes met kaneelijs

Diëten of speciale wensen op het opgaveformulier vermelden, dan proberen wij aan uw 
wensten te voldoen.

Kosten voor het menu: 
Volwassenen : € 25,-  p.p. incl. 3 consumpties
Kinderen 5 t/m 12 jaar : € 15,– p.p. incl. 2 consumpties
Kinderen t/m 4 jaar : €    5,– p.p. incl. 1 consumptie           
                                                                                     
Voor het maken van de kippensoep wordt een wedstrijd uitgeschreven. Diegene die een 
pannetje kippensoep van 2 liter wil maken moet dit op het opgaveformulier vermelden. Er 
mag een soeppakket opgehaald worden bij Boerderijwinkel Luysterburg en kip bij de 
Marktpoelier in Wouw.
Deelname aan deze wedstrijd is niet verplicht. De kippensoep wordt beoordeeld door een 
jury en de winnaar krijgt een leuke trofee.

Opbrengst voor De Zonnebloem
Deelname aan de wedstrijd is geen verplichting, het opgeven voor de Dag van het Eetplezier
echter wel. U kunt gebruik maken van het opgaveformulier hiernaast. Verder zijn 
opgaveformulieren op te halen bij Boerderijwinkel Luysterburg, Slagerij Vos en Super de 
Buurt in Heerle en de Marktpoelier (woensdag) en diverse winkels in Wouw. De opgave-
formulieren die ingeleverd worden bij Luysterburg en Vos moeten per bank worden betaald. 
Bij Super de Buurt kunnen belangstellenden zich opgeven met contante betaling. Jezelf 
opgeven kan ook via de Facebookpagina en de website van De Zonnebloem Heerle-
Moerstraten (www.zonnebloemheerlemoerstraten.nl). Bij de opgaves graag vermelden met 
hoeveel personen de groep is, hiermee wordt dan met de tafelschikking rekening gehouden.
De opbrengst van de dag gaat naar De Zonnebloem. Voor verdere informatie kunt u bellen 
naar 0165-303434. 

Dus… 
Datum: Zondag 2 februari 2020.
Locatie: Gasterij De Afspanning (Herelsestraat 97, Heerle). 
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur.
Aangemelde en betaalde eters zijn van harte welkom!

Opgaveformulieren en betalingen dienen binnen te zijn vóór 27 januari 2020. 

Bank betalingen: NL37 RABO 0372 7221 80 t.n.v. Zonnebloem Heerle-Moerstraten
met vermelding van Eetplezier en naam en adres.



Naam

E-mail

Adres 

       Aantal volwassenen (p.p € 25.00 incl. 3 consumpties) 

       Aantal kinderen 5 t/m 12 jaar (p.p. € 15.00 incl. 2 consumpties) 

       Aantal kinderen t/m 4 jaar (p.p. € 5,- incl. 1 consumptie) 

Het voorgerecht bestaat uit kippensoep. Diëten of andere speciale wensen graag in 

onderstaand tekst vak aangeven.

Indien u ook mee wilt doen met de kippensoepwedstrijd laat dat weten via onderstaande 

tekst vak (graag naam opschrijven). 

Betaling:

○    per kas    € ………..     (alleen bij Super de Buurt)

○    per bank € ………..     (NL37RABO0372722180)



De Dag van het Eetplezier wordt mogelijk gemaakt door: 

En zal ten goede komen aan:


