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Gent, 06 december 2016
Mevrouw, Beste vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op :
Bezoek aan de kokschool “Ter Groene Poorte” te Brugge
op 09 Februari 2017

Voorafgaande opmerkingen
Het betreft hier een uitstap met eigen transport (alleen of Pool) of openbaar vervoer.
In geval van openbaar vervoer dient men rekening te houden met wat volgt:
1. Om op tijd te komen voor het programma dient men de trein te nemen om 09.00u op spoor 12 in St
Pieters Station.
2. De afstand tussen het station van Brugge en “Ter Groene Poorte” bedraagt 25 min te voet (zie plan in
bijlage).
Wie met eigen transport komt kan in de installaties van de school parkeren naast het restaurant
“Casserole” (Zie plan in bijlage)
Programma en timing:
09.45u: Ontvangst in de “Casserole” met koffie of frisdrank
10.15u-12.10u: Rondleiding in de installaties van de kokschool.
12.10u-15.00u: Zeer verzorgde maaltijd bereid en opgediend door de laatstejaarsstudenten
in het restaurant “CASSEROLE”
15.00u : Einde activiteit
Menu (Detail nog niet gekend)
Aperitief en hapjes
***
2 Voorgerechten
***
Hoofdgerecht
***
Dessert
***
Koffie en versnaperingen
***
Waters en wijn

Kledij: Vrijetijdskledij (das niet verplicht)
Bijdrage : Formule all-in: De vraagprijs is €61pp. De RVB heeft evenwel beslist dat de kas €11 pp zal
tussenkomen, m.a.w. u hoeft slechts €50 per persoon te betalen.
Inschrijving: De inschrijvingen gebeuren door storting op rekening IBAN BE29 0682 0350 0064 en dit
ten laatste op 27 januari 2017 (geld op de rekening). Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 40. Dit
betekent dat er een prioriteitsregel geldt in functie van de inschrijvingsdatum (datum geld op de rekening).
Gelieve, om boekhoudkundige redenen, GEEN betaling uit te voeren voor 02 januari 2017

Marc Baelen
Voorzitter

