
U I T N O D I G I N G  
 

 
	

Midden 2006 zocht het samenwerkingsverband ReumaNet vrijwilligers om een belangrijke 
doelgroep aan te spreken: ouders van jonge en zeer jonge reumapatiëntjes. Drie moeders 
namen het voortouw en eind 2006 werd ORKA boven de doopvont gehouden. 
 
Deze tiende verjaardag willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We nodigen alle 
ORKA-kinderen, -adolescenten, -ouders en -supporters uit om in aanwezigheid van onze 
artsen met ons mee te komen vieren. 

	
	

Programma 
Namiddag 15u30-18u 
Om 15u30 verwelkomen we iedereen zodat 
we om 16 uur met het officiële gedeelte 
kunnen starten. Terwijl de monitoren onze 
jongsten meenemen naar de kinderboerderij 
kunnen de ouders de receptie bijwonen en 
luisteren naar het welkomstwoord.  
 
Avond 18u-… 
Rond 18 uur begint het avondprogramma 
met jubileumdiner en rond 20 uur begint de 
party. Kinderanimatie wordt verzorgd door 
Kloen.  
 
Gezien de grootte van dit evenement kunnen we 
dit niet gratis aanbieden, al hebben we de prijzen 
democratisch gehouden.  
	

Waar  
 
Kasteel Tivoli 

 Antwerpsesteenweg 92 
2800 Mechelen 
 
Parkeerplaats is voorzien 
 

 
 



	

Prijzen per persoon 
 
Volledige dag 
Van 15u30 tot … 

Kinderen  12,50€ 
Volwassenen 25,00€ 

 
Enkel namiddagprogramma  
Van 15u30 tot 18u00 

Kinderen  5,00€ 
Volwassenen 10,00€ 

 
Enkel avondprogramma  
Van 18u00 tot … 

Kinderen  7,50€ 
Volwassenen 20,00€ 

 
Graag na registratie via ‘EventBrite’ het 
juiste bedrag overschrijven naar BE98 
1030 3287 5893 met vermelding van je 
naam en het aantal personen per 
programma. Bvb: Fam Smet-Volledige 
dag-2 Volwassen-2 kinderen. 

Diner 
 

Keuzes Voorgerecht 
o Tartaar van rauwe en gerookte 

zalm met avocado en 
komkommer 

o Gerookte eendenborstfilet 
met honing balsamicodressing 
en geroosterde 
pijnboompitten 

o (Veg) Kaviaar van aubergines, 
koriander en couscous 

 
Keuzes Hoofdgerecht 

o Gepocheerde slibtongrolletjes 
met Noordzee garnalen 

o Mechelse koekoek met 
Gouden Carolus jachtsaus 

o Vegetarische wok 
 

Keuzes Dessert 
o Tarte tartan  
o Trio van chocoladefantasie  
o Sorbet 

 

Inschrijven kan via onderstaande link.  
 
https://www.eventbrite.com/e/registratie-orka-jubileum-30690275440?aff=orkaleden 
 
Wie deelneemt aan het diner kan tijdens de inschrijving ook de menu-keuze en 
eventuele voedselintoleranties doorgeven.  
Voor kinderen hoeft er geen menukeuze gemaakt te worden, aangezien het 
kindermenu bestaat uit kip met appelmoes en frietjes, en een dessertje.  
 
Graag inschrijven voor 2 februari.  
 
Opgelet: Tijdens de registratie lijkt het alsof de inschrijving gratis is: dat klopt niet.  
Omdat EventBrite voor betalende evenementen een transactiekost aanrekent hebben 
we ervoor geopteerd om de kostprijs te drukken en de betalingen te regelen via 
overschrijving. Om in te schrijven/te registreren moet je geen account aanmaken, we 
vragen enkel jullie naam en emailadres. 
 


