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 Turnzaal “Louis Boenders” 

 � Vlamingenstraat 9, 2300 Turnhout 

 � info@omnigym.be - � www.omnigym.be  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jilske Weyts, Secretaris, Lukerstraat 31/1, 2300 TURNHOUT – 0496/41.49.84  -  jilskeraw@hotmail.com 

Mosseldag 6 november 2016 
 

 

Beste leden, ouders, sympathisanten, 

 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor onze 2
de 

Mosseldag als Omnigym. Deze gaat door op zondag  

6 november van 12u tot 20u30 in onze turnzaal in de Vlamingenstraat 9 in Turnhout. 

 

Ook dit jaar zullen we u verwennen met een heerlijk dessert naar keuze. Een lekkere pot mosselen (1kg), 

mosselsaus en dessert inbegrepen, kost u 18€. We serveren hierbij frieten of brood. 

Bent u geen liefhebber van mosselen? Geen probleem! U kan ook lekkere fricassee of een koude schotel met 

ham tropicana en pêche tonijn eten. Uiteraard heeft u ook hierbij de keuze uit frieten of brood. 

 

Om onze Mosseldag vlot te laten verlopen, zijn er 4 shiften voorzien. U kiest één van deze momenten, zodat 

wij weten wanneer we u kunnen verwachten. 

 

Inschrijven doet u via onderstaande strook, die u ingevuld binnen brengt in de turnzaal, of via mail naar 

info@omnigym.be ter attentie van JekeVerheyden. 

Betalen doet u vooraf via overschrijving op ons rekeningnummer BE68 0682 0087 8034. Als mededeling 

vermeldt u uw naam, het tijdstip waarop u komt en het aantal volwassenen en kinderen. 

 

Maak uw keuze voor het dessert en vul het aantal in! 

U kan uw auto parkeren op de parking Loechtenberg. 

 

 

Tot dan! 

Bestuur en leiding van Omnigym 

 

Bestelling:  Naam: .................................................................................................................................... 

 Telefoonnummer: ................................................................................................................. 

 Komt met ................perso(o)n(en) om: 

 

 □ 12:00 (tot 14:00) □ 16:00 (tot 17:30) □ 17:30 (tot 19:00) □ 19:00 (tot 20:30) 

 

 Volwassenen Kinderen tot 12 jaar Totaal 

Mosselen .................... x € 18 .................... x € 13 €................ 

Fricassee .................... x € 13 .................... x € 10 €................ 

Koude schotel .................... x € 11 .................... x €  7 €................ 

  Totaal €................ 

Dessert * .............. x ijstong .............. x chocomousse  

Dessert * .............. x rijstpap .............. x suikervrije rijstpap  

Aantal x frieten: * .............. x frieten Aantal x brood: * .............. x brood 

 

* Vergeet niet uw keuze tussen friet en brood en uw keuze van het dessert aan te duiden! 

Graag reserveren vóór zondag 30oktober 2016! 


