
Mosselfestijn: medewerkers gezocht

Onze eerste grote activiteit van 2016 vindt plaats op 
Zondag 31 januari: ons jaarlijks 
MOSSELFESTIJN

Vorige jaren konden wij op zeer veel medewerking rekenen van
leden, ouders en sympathisanten waardoor dit festijn steeds een 
écht groot succes werd. 

We hopen ook dit jaar weer op U te mogen rekenen. 
 
Iedereen wordt niet enkel uitgenodigd tot een beetje medewerking, maar uiteraard ook om te 
komen smullen van de overheerlijke mosselen. 
Hieronder vindt je een schema waarin vermeld wordt hoeveel personen er nodig zijn op welk 
moment en voor welke functies. Dit schema vindt je ook terug op het prikbord in het 
clublokaal, waar we graag veel namen zouden terugvinden. Je kan kiezen waarmee je wil 
helpen, hoelang en wanneer. 
Het bestuur en de werkgroep mosselsouper ontvangt elke medewerker met open armen. 
Indien je nog vragen hebt of jezelf wil opgeven om te helpen, aarzel niet en contacteer:   
Denies Jacobs    03/458.22.44   of    0493/78.88.27   of denies_jacobs@hotmail.com
               
Alvast bedankt op voorhand

Zaterdag  30 januari
Vanaf 11 uur: zaal klaarzetten:    15 personen

Zondag 30 januari: 
Zaal klaarzetten,
Mosselen spoelen

9u30-11u30 5 personen 
      

11u50-13u30 13u30-15u00 15u00-
16u30-

16u30-18u30 18u30-21uur

Wijntoog &dessert 1 persoon 2 personen 2 personen 2 personen
Tap + koffie
(+16 jaar)

2 personen 2 personen 1 persoon 3 personen 3 personen
(+ opruim)

Opdienen mosselen
(+ 16 jaar)

3 personen 3 personen 4personen 4 personen

Opdienen drank
(+ 16 jaar)

3 personen 3 personen 4 personen 4 personen

       12u30-14u 14u-15u30 17u-19 u 19u-einde
Afruimen 2 personen 2 personen 1 persoon 3 personen 3 personen
Afwassen  +
Afwas in de tent

2 personen 2 personen 3 personen 4 personen

Opruimen zaal 

Opruimen keuken 

Vanaf 21 u15 
15 personen
  3 personen



Tombolaverkoop   

Tombola uitdelen     

12u30 tot 14 u
17u30 tot 19 u
12u30 tot 14 u
17u30 tot 19 u

2 jeugdspelers
2 jeugdspelers
2volwassenen
2volwassenen


