
Wat?  

Binnen het lokaal 
dienstencentrum Sprankel! 
is er, naast het ruime 
aanbod van activiteiten, 
ook de mogelijkheid om op 
maandag-, woensdag- en 
donderdagmiddag te 
genieten van een warme 
maaltijd nuttigen. Het 
dorps-restaurant staat voor 
iedereen open. Voor een 
democratische prijs kan je 
genieten van een soep,   
hoofdschotel en dessert.  
Water is inbegrepen in de 
prijs. 

 

 

Wanneer?  

Elke maandag-, woensdag- 
en donderdagmiddag (niet 
op feestdagen) kan je in 
Sprankel! een warme 
maaltijd eten. Het 
dorpsrestaurant is geopend 
vanaf 12u.  

 

Kostprijs? 

Een warme maaltijd wordt 
aangeboden voor de prijs 
van 6,5 euro voor 
volwassenen en 3,25 voor 
kinderen tot 6 jaar. 

 

Reserveren 

Om gebruik te kunnen 
maken van het 
dorpsrestaurant dien je 
minimaal de dag vooraf voor 
10u te reserveren bij 
Liesbeth Aerts door te bellen 
op het nummer 014/50 74 80 
of te mailen naar 
liesbeth.aerts@vorselaar.be  

Vervoer 

Geraak je moeilijk in 
Sprankel!? Maak dan gebruik 
van onze liftbus. Voor de 
voordelige prijs van € 1wordt 
je thuis opgehaald en terug 
naar huis gebracht. Meer 
informatie is te verkrijgen bij 
Liesbeth Aerts. 
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Sprankel! 

In het najaar van 2012 
opende het lokaal 
dienstencentrum Sprankel! 
haar deuren. Een 
dienstencentrum wil een 
ontmoetingsplaats zijn waar 
iedereen terecht kan voor 
informatie en advies.  Naast 
het dorpsrestaurant biedt 
Sprankel! nog verschillende 
andere diensten aan (zoals 
pedicure, wassalon,…). 
Daarnaast worden er ook 
regelmatig  vorming- en 
ontspanningsactiviteiten 
aangeboden. 
 

Contact 
Heb je nog vragen? Of wil je 
meer informatie? 

Lokaal dienstencentrum 
Sprankel! 

Nieuwstraat 13  
2290 Vorselaar 
014/50 71 87 
ilse.stessens@vorselaar.be 

Website 
www.vorselaar.be (verder 
doorklikken naar 
‘dienstencentrum Sprankel!’)  

Of kom gewoon eens langs! 

Ma.:    9u- 16u30    

Di.:     9u- 16u30 

Woe.:  9u-16u30 

Do.:    9u- 16u30 

Vrij.:   9u- 12u 

 

Dorpsrestaurant 
LOKAAL DIENSTENCENTRUM 

SPRANKEL! 
 

 

 

 

mailto:ilse.stessens@vorselaar.be
mailto:ilse.stessens@vorselaar.be
http://www.vorselaar.be/
http://www.vorselaar.be/

	Wat?
	Wat?
	Wanneer?
	Wanneer?
	Kostprijs?
	Kostprijs?
	Reserveren
	Reserveren
	Reserveren
	Vervoer
	Vervoer
	Sprankel!
	Sprankel!
	Sprankel!
	Contact
	Contact
	Contact
	Lokaal dienstencentrum Sprankel!
	Lokaal dienstencentrum Sprankel!
	Website
	Website
	Of kom gewoon eens langs!
	Of kom gewoon eens langs!

	Dorpsrestaurant
	Dorpsrestaurant
	Lokaal dienstencentrum Sprankel!
	Lokaal dienstencentrum Sprankel!

