OMS-Feest
Het OMS-feest gaat door op zaterdag 27 november 2021 in
Restaurant-Feestzaal Den Oever te Koekelare.
Op deze avond is iedereen welkom. Er zijn verschillende huldigingen voorzien voor Sport.
Hoe ziet de avond er uit
19 uur tot 20 uur
20 uur tot 20.05 uur
20.05 uur tot 20.40 uur
20.40 uur tot 21.00 uur
21.00 uur tot 21.50 uur
21.50 uur tot 22.15 uur
22.15 uur tot 23.00 uur

: Receptie
: Welkomstwoord van de voorzitter
: Voorgerecht
: Huldigingen – deel 1
: Hoofdgerecht
: Huldigingen – deel 2
: Dessert

Wat staat er op het menu
Receptie met warme & koude hapjes en Cava of andere bijhorende dranken
--Scampis “Den Oever”
--Ardeens gebraad met groentenkrans en kroketjes
--Dessertbord met Koffie
Dranken zijn inbegrepen gedurende de ganse avond !!
Wat kost dit allemaal





Gratis voor:
Alle helpers en hun partner die mee geholpen hebben aan beide e-bikewedstrijden en de
Noordzeetoerrit.
Alle leden van de Algemene Vergadering
Alle toerismevergunninghouders van KV Ostend Motor Sport.
Sport: De OMS-piloot en zijn/haar partner welke in de top 5 staat van een officieel kampioenschap
(Regionaal, Vlaams, Nationaal of Internationaal).
30 €
Overige OMS-piloten Sport en hun partner
Alle leden OMS en hun partner
Feestadres
Restaurant-Feestzaal Den Oever
Moerestraat 220
8680 Koekelare

Wegbeschrijving
Je rijdt op de E40 richting Veurne. Je neemt de afrit 5 te Gistel richting Torhout. Na 4 km, ter hoogte van
restaurant “De Kallebasse” sla je rechtsaf richting Moere. Je rijdt 2 km rechtdoor en juist voor de kerk (na
ongeveer 2km) sla je linksaf de provincieweg in. 500 meter verder op de linkerzijde bevindt zich RestaurantFeestzaal “Den Oever”.
Inschrijven
!!! IEDEREEN die wenst deel te nemen aan het OMS-feest dient zich in te schrijven, ook de mensen die
gratis mogen deelnemen !!!
Let op!! Maximum 80 mensen kunnen deelnemen aan het OMS-feest. Dus snel inschrijven is de
boodschap.
De mensen die moeten betalen kunnen het bedrag overmaken op bankrekeningnummer:
BE33 0688 9593 2746
ter attentie van KV Ostend Motor Sport vzw met de vermelding voor wie de betaling bedoeld is.
!!! Alle inschrijvingen dienen te gebeuren voor zaterdag 13 november 2021 !!!
Iedereen dient zich in te schrijven via:
-

Dirk Vrijelinck, 0473-27.23.15 of via mail vrijelinck.dirk@proximus.be
Kurt Vanborm, 0477-98.05.29 of via mail kurt.vanborm@telenet.be

