
 
Uitnodiging voor een gezellig 

 

EETFESTIJN 
 

Op zaterdag 23 MAART 2019 
 

Laat deze unieke gebeurtenis niet aan jou voorbijgaan en hou 
alvast deze datum vrij in je agenda.  Je kan er in de nieuwe eetzaal 
van basisschool“De Wegel”, B.L.pussemierstraat 120 te Eeklo  (in 
de onmiddellijke omgeving de parking van het Sportpark ), 
aanschuiven aan een lekker kaasbuffet, stokbrood alsook vers en gedroogd fruit. Dit onderdeel 
wordt verzorgd door Deli kaas uit Blommekens te Eeklo. 
Lust je geen kaas, dan voorzien wij voor jou een lekkere Vol au Vent met frietjes en koude 
groenten. Dit wordt verzorgd door Slagerij Traiteur Brabo uit de Dekenijstraat te Zomergem. 
Het aanschuiven gebeurt vanaf  20.00u, en dit tot iedereen verzadigd is. 
 
Een ideale gelegenheid om af te kicken van het winterseizoen en op een aangename wijze 
vooruit te kijken naar het komende zomerseizoen met alle mogelijke wedstrijden, interclub-
campagnes en kampioenschappen!   
 
Uiteraard hoort daar - naast sfeervolle achtergrondmuziek- ook een aangepast wijntje bij. 
Anders kunnen we je die avond ook verwennen met een fris biertje of een alcoholvrij drankje. 
 

Na het eten krijgen we de gelegenheid om deel te nemen aan een Bingo. Hierbij zijn terug 
verschillende mooie prijzen te winnen! 
 

Voor het kaasbuffet of  Vol au Vent met frietjes betaal je als volwassene 18 euro.  Als 
minder dan 12-jarige betaal je 10 euro.   
Een welkomstdrankje, opgediend vanaf 19.00u, is in de prijs inbegrepen  
 
Inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 16 maart 2019  bij een der 
lokale verantwoordelijken: 
- Zomergem: Karen Mortier 
- Maldegem: Andy De Spiegelaere 
- Eeklo: Etienne De Vriendt  
Inschrijving kan eveneens gebeuren door overschrijving van de 
nodige valuta op rekening Nr. BE93 0015 1294 4867 van ACME 
VZW - Kern Eeklo met vermelding van het gewenste aantal Kaas- of vleesmaaltijden. 

Meer info ? :  is steeds te bekomen bij bovenvermelde personen. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 

Ondergetekende, ……………………………………………………………………….. 
schrijft in voor ………kaastafel volw. en / of  ………Vol au Vent met frietjes volw. 
schrijft in voor ………kaastafel jeugd en / of  ……… Vol au Vent met frietjes jeugd 
en betaalt ……………...…..Euro  

 

 


