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Sleeplife® Gent-Oostakker 
Antwerpsesteenweg 1124 

T.09/355 98 01 

Di-Vr: 09u30 - 18u ∙ Za: 10u - 18u 

Zo en Ma gesloten ∙ Open op afspraak

@Sleeplife_gent_oostakker
Altijd dichtbij
ruime parking 
voor de winkel

Ruime keuze
aan unieke 

slaapoplossingen

Ergosleep verdeler®
Ontdek jouw SLAAP-DNA® 

in  de belevingsstudio

Zekerheid
dankzij onze 

goed-slapen-garantie

Een goed bed. Niets is zo persoonlijk. Niets boven 

je eigen bed ook. Je kan er dus maar beter voor 

zorgen dat jouw bed perfect aan je wensen en 

noden tegemoetkomt. De kwaliteit van je nachten 

bepaalt immers die van je dagen. Bij Sleeplife® 

brengen we je slaapvoorkeuren en eventuele 

gevoeligheden samen in kaart. Onze missie is pas 

geslaagd wanneer we je een uniek en onderbouwd 

slaapsysteem voorstellen dat volledig aan je 

behoeften voldoet. 



De directeur, de leerkrachten en het oudercomité van het  
 

SINT-JANSCOLLEGE  
BASISSCHOOL  
OUDE BAREEL 

 
hebben het genoegen u, uw familie en vrienden uit te nodigen voor het  
 

MOSSELSOUPER 
ZATERDAG 19 OKTOBER 2019 
 
vanaf 11.30 uur ‘s middags of vanaf 17.00 uur ‘s avonds.  
U kan inschrijven tot 17 oktober met de inschrijvingsstrook of via onze website: 
www.vbsoudebareel.be 
De opbrengst van het mosselsouper gaat integraal naar onze kinderen: ondersteuning cul-
turele activiteiten, nieuwe speeltuigen, digitale borden, sportdagen, openluchtklassen, ... 

 Inschrijvingsstrook mosselsouper 2019 

 Familie: _____________________________________________________ 

 schrijft in voor het mosselsouper op zaterdag 19 oktober 2019 

 ________ x mosselen met friet/brood - volwassenen (*) x 22,00 euro = ____ 

 ________ x mosselen met friet/brood - kinderen (*)  x 15,00 euro = ____ 

 ________ x halve kip, groenten met friet - volwassenen  x 15,00 euro = ____ 

 ________ x kippenbil met appelmoes - kinderen  x 08,00 euro = ____ 
(*) schrappen wat niet past 

Gelieve aan te kruisen wanneer u komt                                         Totaal =                                                   

    = minder drukke uren 
    = drukke uren 

11.30       12.30          13.30           14.00            17.00         18.00           19.00          20.00           21.00  

U kan ook inschrijven via onze website: www.vbsoudebareel.be 
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