
Naam: ………………………………………………………………………………… klas: ……………… 
 
schrijft in voor het middagmaal op zaterdag 10 mei ’14 om 12.00 uur: kip – frietjes – groentebuffet    
aperitief vanaf 11.00 uur  
 
aantal personen: ½ kip: ………. x € 12 =    € …………………….. 
 
   ¼ kip: ………. x € 6 =    € …………………….. 
 
Gelieve in te schrijven met dit strookje ten laatste op maandag 5 mei 2014. 
Voor de leerlingen komt het bedrag NIET op de rekening! 
Graag inschrijven via strookje, telefonisch, fax of e-mail en storten op  
rekeningnummer Ravelijn: IBAN BE29 4747 0744 3164  BIC KREDBEBB 
met vermelding “middagmaal TF + ……. (aantal) ½ en ……. (aantal) ¼ kippen” 
Betaling geldt als inschrijving, als het geld ten laatste op dinsdag 6 mei 2014 op de rekening staat. 
Ravelijn  Barrierestraat 4a  8200 Brugge  tel.: 050/38 07 03  fax: 050/392 382  e-mail: caroline.strubbe@ravelijn.be 

vzw sint-lodewijk brugge  magdalenastraat 31  8200 sint-andries brugge ondernemingsnummer : 0419.335.156 
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