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Zondag 28 februari 2021 

Infonamiddag 
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Onze infonamiddag gaat ook dit jaar door in: Restaurant ‘t Schipken 

           Dijkstraat 86  

           9240 Zele 

           www.facebook.com/tschipken/ 

U wordt er verwacht vanaf 12.00 uur stipt (het etablissement gaat niet vroeger open.) 

De parking is er eerder beperkt, maar we kunnen terecht aan de garage van Antoine Poppe 

Dijkstraat 72 A in Zele. 

Om 12.15 uur starten we onze informatieronde.  Zoals de traditie het wil, houden wij deze be-

knopt zodat we om 13.00 uur aan tafel kunnen.   

Op het menu een verrassingsmenu: soep 

         hoofdschotel naar keuze:  vlees of vis 

 

Daarna vertrekken we voor een korte wandeling van ongeveer 1 uur, om ons daarna nog even 

te laten verwennen met koffie en een lekker nagerechtje. 

 

Kostprijs:  30,00 euro per persoon (dranken niet inbegrepen) 

 

Inschrijven kan, tot uiterlijk 20 februari 2021, het aantal plaatsen is beperkt, 

via inschrijfformulier op de BOCC-website of bij : 

Antoine: 0470 87 74 11 of Rita: 0477 50 92 86.  

 

Gelieve bij het inschrijven je keuze voor vlees of vis op te geven. 

 

Je inschrijving is pas definitief na betaling van je deelname op de bankrekening van BOCC:    

BE22 4151 1346 4147 -  met vermelding van:  “Infonamiddag” en je naam en je lidnummer. 

 

We dienen rekening te houden met de geldende maatregelen.  Het is dus steeds mogelijk dat 

dit evenement niet kan of mag doorgaan.  Raadpleeg regelmatig onze website voor de recent-

ste informatie.  Intussen vragen we dat iedereen een mondmasker en ontsmettende handgel 

meebrengt, en zich gedraagt volgens de regels, de sociale afstand respecteert en geen licha-

melijk contact maakt met andere deelnemers.  Voel je je ziek, blijf dan thuis.   

 

 

Met vriendelijke groeten         Antoine en Rita namens B.O.C.C. 


