
DE OUDERRAAD VAN DE VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM richt opnieuw haar befaamd mosselfestijn in.  

U heeft de keuze tussen mosselen met frietjes NAAR BELIEVEN  

      of balletjes in tomatensaus met frietjes  

      of vegetarische balletjes met frietjes.  

De kinderen kunnen ook mosselen, balletje in tomatensaus of vegetarische balletjes eten.  

Indien u dit wenst, kunt u ook brood bekomen i.p.v. frieten.    

In de prijs zijn INBEGREPEN: voor de kinderen:  een kinderijsje en voor de volwassenen:  een koffie of thee 

Mosselfestijn 
Vrije Basisschool Zevergem 

zondag 18 maart 2018 

We reserveren plaatsen voor jullie!  

… ALLE plaatsen zijn voorbehouden. Geen zoektocht naar een plaatsje, geen handtassen leggen, … 

 

… Graag in goed gezelschap? Kies je tafelgenoten, door bij de inschrijving dezelfde ’groepsnaam’  

      op te geven.  

       Bijv.  fam. Dingens, de Boldersvrienden, ... Iedereen die wil samenzitten, geeft dus dezelfde groepsnaam door.  

 

… Heb je specifieke aanvragen, geef dit gerust door samen met de inschrijving en wij proberen jullie zo veel 

mogelijk tegemoet te komen.   

… Voor de EERSTE SHIFT word je verwacht TUSSEN 11.20 UUR EN 11.45 UUR.  

…  Indien je inschrijft voor de TWEEDE SHIFT, dan gaan onze deuren voor 

jou opnieuw open VANAF 13.15 UUR.  

 

 

VOLWASSENEN   Mosselen     € 17  

      Balletjes in tomatensaus   € 13  

      Vegetarische balletjes  € 13 

KINDEREN tot 12 j   Mosselen     € 8    

      balletjes (in tomatensaus € 6    

      Vegetarische balletjes  € 6    

PEUTERS jonger dan 2 jaar en 6 maand eten gratis (wel inschrijven) 

 SHIFT  1 om 11.20 uur 

 SHIFT  2 om 13.15 uur 

Betaling vooraf via giro BE95 0013 0606 2358  GEBABEBB 

Ouderraad Vrije Basisschool Zevergem,  

Dorp 32, 9840 De Pinte– Zevergem 

Schrijf uitsluitend in via 

de website van de 

school:  

www.vbszevergem.be ! 

 
Dit kan tot maandag  

12 maart 2018 of … 

tot ‘shift volzet’. 
 

Zo gaat het vlot  

Inschrijven... 

Betalen  

Tafelgenoten?... 

… Inschrijven kan ten laatste tot maandag 12 maart 2018 of tot ‘shift volzet’ 

… Uitsluitend via  www.vbszevergem.be  

… We verzoeken je vriendelijk om je aan het opgegeven tijdstip te      

       houden, en ook zelf te noteren wat je voor wie bestelde. 


