
Doorhalen wat 

niet past 

De lekkerste feestsoep 

voor de warmste week ! 
3 gastronomische feestsoepen 

t.v.v. O.V.O.K. 
Ouders Van een Overleden Kind  is een vereniging van en voor alle ouders 

die een kind verloren hebben, ongeacht leeftijd of doodsoorzaak. 
Wat bieden wij aan ? 

3 gastronomische feestsoepen met garnituur, bereid met kraakverse ingrediënten ! 

 Enkel opwarmen en serveren ! 

Oudejaarsfeest i.p.v. Kerstfeest ? Geen probleem, stop de verse soep gewoon in de diepvries ! 

Kostprijs ? 

Elke soep wordt verkocht aan € 6 per liter (1 liter = ± 3 personen), garnituren inbegrepen. 
 

Hoe bestellen ? 

Je kiest een heerlijke soep uit onderstaand aanbod (meer dan één soep mag natuurlijk ook…). 

Vul op het bestelstrookje de nodige gegevens in, vervolledig met je naam, adres & gsm-nr 

en bezorg het strookje met de gepaste eurootjes vóór 19 december bij :  
 

Jean-Michel  Zandvoordedorpstraat 35 Zandvoorde 0486 57 33 49 

Guido  Klimoplaan 20  Zandvoorde 0474 22 62 29  
 

Levering ? 

Op maandag 24 december, tussen 9u en 12u, aan huis geleverd of  

zelf af te halen in de Zano schoolrefter, Kloosterstraat te Zandvoorde (Oostende). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam : …………………………………………………….. GSM : ………………………………. 
 

Straat : ……………………………………………Woonplaats : ……………………………..….. 
 

Wenst de soep : (keuze aanvinken) 
 

O zelf af te halen op 24/12 tussen 9u en 12u in de Zano schoolrefter, Kloosterstraat te Zandvoorde 
 

O thuis geleverd op 24 december tussen  9u en 10u  of  10u en 11u  of  11u en 12u   

 

1) Soep van pompoen & bloemkool met geroosterde pompoenpitten  …. liter à € 6 / L = ……. Euro 
 

2) Vélouté van vergeten groenten met crumble van zwarte pens   …. liter à € 6 / L = ……. Euro 
 

3) Vélouté van erwtjes & munt met krokante Parmaham (Lactose- en glutenvrij) …. liter à € 6 / L = ……. Euro 
 

Totaal :          …. liter à € 6 / L = ……...Euro 

Soep van pompoen en 

bloemkool, met geroosterde 

pompoenpitten 

 

Vélouté van vergeten groenten 

met crumble van zwarte pens 

 

Vélouté van erwtjes en munt 

met krokante Parmaham 

( Lactose- en glutenvrij ! ) 

 


