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Verslag eetfestijn 30/8/18 (de “gondel met wapperend water-vergadering”) 

 
Met: Kathleen, Niels, Kristof, Annelies, Marie ItV, Michiel ItV, 2 caafjes, Juf Kim, Juf Tine (en juf 

Elke en juf Ann in ons hartje!) 

Verslag: Juf Tine 

Jarigen: Juf Tine. Proficiat! Je bent in de helft! 

 

1. Inschrijvingen 

- 2015: 142 

- 2016: 240 

- 2017: 217 (waarvan 19 afhaal) 

- 2018: … 

 

2. Vragen aan Tinneke: 

a. Vorig jaar hebben we het financieel doel van het eetfestijn op de 

uitnodiging gezet (vergroening speelplaats). We zouden dat dit jaar 

ook weer graag doen. Welk doel schrijven we erop? Moeten we 

deze vraag nog terug aan het volledige team stellen, of hakt 

Tinneke de knoop door? 

(PS Niels heeft nog een mogelijk financieel doel: verzonken 

parasolhouders voor de grote parasols.) 

b. Heeft Marcos een oplossing voor het podium? Op zijn kant zetten? 

Of is het demonteerbaar? 

c. Weet Marcos al dat hij op 13 oktober de zaal niet kan gebruiken? 

d. Zijn er al jetons op 13 oktober? 

 

3. Voorlopige taken 

 

Kim - Toogverantwoordelijke 

- Informeren bij Decatlon naar de prijs van T-shirts 

Kristof - Spotify-lijst Italiaanse muziek 

- Gondel-kostuum maken met “wapperend water”, om 

de bordel af te halen. Veel succes Kristof! We kijken 

ernaar uit!  

Elke - Vorige verslag terug opsnorren en aan iedereen 

doorsturen. 

Kim en 

Tine 

- Lijst hangen in leraarskamer: benodigdheden  

- Lijst hangen in leraarskamer: welke leerkracht wil 

welke tafelversiering maken met de klas? 

- Leerkrachten verleiden om roze yoghurtjes van Aldi te 

eten. 

Elke 

Compeers 

- Elke, heb je graag dat wij de contacten met de 

brouwer leggen, of doe jij dat liever?  

- Zeker niet vergeten: appel(sien)sap, koelwagen 

Tinneke 

Gielen 

- Kruidenboter maken 

Iedereen - Lege potjes meebrengen voor overschotten 
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4. Tafelideetjes 

(we moeten zeker ook het vorige verslag terug nakijken) 

 

 NODIG DOEN 

Gucci-tafel - 6 zjaar-

handtassen 

- Handtassen bestickeren 

met GUCCI 

Amore-tafel - Lege wijnflessen 

- Hartjes,… 

- Letters op lege 

wijnflessen: A M O R E 

Andrea 

Bocelli 

- zonnebrillen -  

Pasta-tafel  - Potten pasta -  

Venetië -  - Blauw-witte 

streepjesversiering 

Bella-tafel - Koetjes (plastic 

boerderijdiertjes?) 

-  

Laura Pausini -  -  

Rocco 

Granata-tafel 

of Marina-

tafel?  

-  -  

Limoncello -  -  

Fiat 500/ 

Vespa? 

-  -  

Vesuvius-

tafel? 

-  -  

Pisa-tafel - Scheve 

voorwerpen (bv 

vaas) 

-  

Venustafel - Venusschelpen 

 

-  

Da Vinci-tafel -  -  

Espresso-tafel - Iets met George 

Clooney? 

-  

Gelati-tafel -  -  

Taal-tafel -  - Memory met enerzijds 

tekening, anderzijds het 

Italiaanse woord 

- Placemat met woorden 

mes, vork, … 

Asterix en 

Obelix 

-  -  

Romeinse 

tafel 

Romeinse soldaatjes 

Playmobil (Tine) 

-  

maffiatafel -  -  
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voetbalploeg Napoli, Dries Mertens, 

vlaggetjes 

-  

Laarzentafel -  -  

…… -  -  

 -  -  

 

5. Niet vergeten op 13 oktober: 

 

- We zetten onze eigen dessertjes apart in de koelcel/vriescel achteraan. 

 

6. T-shirts 

 

- Mogen max 10 euro per stuk kosten (T-shirt + bedrukking). Anders stellen 

we het nog es uit.  

- Bedrukking op rug: Kom ik als geroepen?  

- Blauwe T-shirt, witte opdruk 

 

7. Keukengerei 

 

A. Bain-marie 

 

o 3 van de ouders van Kristof 

o 3 van Elke Van Rooy (beenhouwer?) 

o Hadden we er ook nog van de hotelschool? 

o Het zou goed zijn indien we ook over kleinere bain-maries zouden 

kunnen beschikken. Heeft iemand dat? 

 

B. Slakommen 

 

o Ikea, glazen slakommen € 1,99 (28 cm doormeter)  

o 10 stuks 

o Wie moet nog in IKEA zijn? 

o Tine kijkt ook eens bij Van Zon of ze daar een goedkoop 

alternatief hebben. 

 

C. Emmertjes 5 liter 

 

o Tine gaat daar gewoon voor zorgen! 

 

D. Dessertpotjes 

 

o 60 grote staan al klaar in ons hok. Puik werk, Niels! 

o 80 kleine: We doen een oproep bij collega’s om roze yoghurtjes 

(milsani) van de Aldi te eten en de lege potjes bij Kim binnen te 

brengen.  

 

E. Groentesnijmachine Vloeibar is besteld 
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F. Overige: Niels doet een rondje in de keuken (september) en laat weten 

wat hij nog nodig heeft van de buren (kokschool) of van ons. 

Blikopener? Spaghettiklauw?  

 

8. Inschrijvingen 

 

Moeten de week van tevoren binnen zijn! (owv bestellingen bij leveranciers) 

We gaan ons van onze strengste kant laten zien! 

 

9. Vrijwilligers 

 

o Roy, Dorien en Maarten, Dora zijn al aangesproken.  

o Moeder en schoonmoeder van Tine ook. 

o Zeker nog aanspreken: Michèle, mama en grote broer van Mattis 

o Lus uitnodigen om te komen eten. 

o Tine spreekt de moedergroep aan: willen ze een dessert maken? 

Of een pasta? (bv de Bolognaise met rundsvlees?) 

 

 

 


