
RESTAURANTDAG
26/05/2019 | TUSSEN 11.30 UUR EN 14.00 UUR

Naar goede gewoonte organiseert de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen op de 
verkiezingszondag een restaurantdag. Ook nu is de opbrengst ten voordele van 
ons partnerschapsproject in het Zuiden. We zijn dit partnerschap aange-
gaan met 2 kleine psychiatrische ziekenhuizen én een jongerenopvang-
centrum in Tanzania, meer bepaald in Marumba, Kasaka en Kigoma.
Door voorgaande acties hebben we reeds een nieuwe inrichting voor een er-
gotherapeutisch lokaal in Marumba, een hoognodige infrastructuuraanpas-
sing in Kasaka én een vorming voor een Tanzaniaanse verpleegkundige (in de 
vorm van ‘teach the teacher’) kunnen financieren.
Met deze restaurantdag willen we vooral fondsen inzamelen om blijvend te kunnen 
investeren in opleiding van personeel en materialen voor het therapieaanbod. We 
nodigen u dan ook van harte uit om tussen 11.30 en 14.00 uur bij ons aan te schuiven.

Er is keuze uit:

MENU 1

MENU 2

MENU 3

MENU 4

Koninginnehapje met frietjes of brood  
(€ 15 volw./€ 8 kind)

AZT-burger met frietjes of brood   
(€ 15 volw./€ 8 kind)

Koude schotel “Meatlovers” met frietjes of brood  
(€ 15 volw./€ 8 kind)

Koude schotel “Cheeselovers” met frietjes of brood   
(€ 15 volw./€ 8 kind)

Elk menu bevat ook tomatensoep en een dessert.
Reserveren is aangewezen, maar niet verplicht. De inschrijving wordt 
als definitief beschouwd na ontvangst van de betaling op reke-
ningnummer BE79 7343 9515 1333, met vermelding ‘Restaurantdag en 
naam’.
Inschrijven kan via het directiesecretariaat van de psychiatrische  
kliniek Alexianen Tienen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen, telefonisch 
(016/80 75 50) of via mail (alexianentienen@fracarita.org).

INSchRIjvINGSfoRMUlIER - BESTEllING RESTAURANTDAG – 26 MEI 2019
Bezorg dit strookje vóór maandag 20 mei 2019 aan de receptie van de PK Alexianen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen. Inschrijven kan 
ook telefonisch (016/80.75.50) of via mail: alexianentienen@fracarita.org.  
Opgelet: uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Naam:  ..........................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer en/of e-mailadres:  ............................................................................................................................................

MENU 1* | Koninginnehapje met  frietjes of  brood 
MENU 2* | AZT-burger met  frietjes of  brood 
MENU 3* | Koude schotel “Meatlovers” met  frietjes of  brood
MENU 4* | Koude schotel “Cheeselovers” met   frietjes of  brood  

.......  x €15  .......

.......  x €15  .......

.......  x €15  .......

.......  x €15  .......

.......  x €8  .......

.......  x €8  .......

.......  x €8  .......

.......  x €8  .......

Volwassene Kind

ToTAAl ............................................
* Alle menu’s inclusief tomatensoep en dessert,  
telkens € 15 voor volwassenen en € 8 voor kinderen.

Wij komen eten om     11.30           12.00           12.30           13.00           13.30




