
Verslag werkgroep Eetfestijn Donderdag 04 September 

Aanwezig :  Elke, Tine, Nathalie, Kristof, Niels, Kathleen, Annelies 
 
 Frietvet  

Vrijdagavond olie verschonen? Juffen vragen na. 
 Koude olie / enkel Frieten = proper 

 Team keuken: Niels, Peter, Roy, … 
 Karretjes  

rol plastiek met nopjes van Ikea 
Alternatief = mousse grondzeil kampeerwinkel (Kampeer vloerbekleding) Niels gaat naar 
kampeerwinkel. 
250*300 cm 50 euro  bol.com 
Karren opmeten?? 

 Handdoeken 
Elke beenhouwer 

 Was 
Onmiddellijk na het eetfestijn insteken op school of meenemen naar huis. 

 Tafellakens 
We doen een oproep om tafellakens te verzamelen. 

 Walkie talkie  
Voor sommigen waren de walkie talkie’s storend. In de zaal gebruiken we oortjes. 

 Inschrijvingsformulier Eetfestijn 
Puntje voorzien waar eventuele allergieën kunnen vermeld worden. 
Uitnodigingen meegeven met alle kleuren van 11 September en binnenbrengen ten laatste 2 oktober 
Zelfde aanbod als vorig jaar 
Noteren dat er een Kookpot zal klaarstaan voor de enveloppen 
Blad met verwijzing naar de kookpot maken en ophangen aan de deuren 

 Klaarzetten zaal 
Elke vraagt dit aan de werkmannen 

 Pasta porties 
Grote en kleine portie = ander bord en andere scheplepel voor de saus 
Eventueel visbordjes van de hotelschool voor de kleine porties 

 Grote zaal (Vrijdag) 
tafels om te werken vrijlaten 
Niet alle groenten (wortellen) versnijden! Duidelijkere instructies. 

 Groenten 
Offertes opvragen bij verschillende leveranciers. 
Bij de BBQ was het verschil bij leverancier zeer groot. 



 Onthaal 
Onthaal persoon voorzien (World café) = iemand die volledig losstaat van alle andere 
verantwoordelijkheden! Wim de Belder? (Tine?) 
Annelies breng witte Anti-krabhandschoenen mee. 

 Broodmes 
Broodmes uit de grote zaal = Taak voor de keuken  
Broodmandje zetten en regelmatig aanvullen 

 Najma en Anke 
Aanspreken ivm de vrouwengroep en eventueel loempia’s (Tine en Elke) 

 Facebook 
Nathalie is beheerder FB: Evenement aanmaken. 

 Kookpot 
“Heksenpot” met ijzeren kettingen en 3-pikkel 
Tine doet navraag bij scouts 
Annelies vraagt na bij Nonkel Walter 
Oproep plaatsen op Facebook groep de regenboog 

 Helpende handen 
Helpende handenlijst + hulpcheques bekijken 
Juffen spreken mensen persoonlijk aan. 
Werklijst vorig jaar Elke  

 Nieuwe datum bijeenkomst werkgroep:  08 Oktober 2015 bij Tine, de Merodelei 189, 20u 
 


