
Startdag & Nazomeravondborrel 
 

Dit seizoen starten we weer met een mooie oefendag, waarbij bijna elke ploeg van KV ONDO een 

oefenwedstrijdje heeft op “De Brigge”. We waren gewend om deze dag traditioneel af te sluiten met 

een gezellig samen zijn in de vorm van een ‘’mosselfeest’’ en een hoop gezelligheid. 

Dit seizoen zal de avond er iets anders uit gaan zien, maar niet minder gezellig!!  

We zullen dit jaar weer mossels en saté gaan serveren, daarnaast is er later op de avond ook nog een 

bier en wijn proeverij en zullen er heerlijke bitterballen en kaasplankjes te krijgen zijn.  

 

Dit gaat dus smullen worden!! 

 

Hoe gaan we s ’avonds te werk; 

We zijn hier uiteraard ook gebonden aan een aantal coronamaatregelen. We gaan er voor zorgen dat 

we op een verantwoorde manier een gezellig avond kunnen hebben, dit zullen we samen moeten 

doen en hierbij hopen we op jullie begrip. 

 

Bij aankomst zul je even je gegevens achter moeten laten. Daarna zal je begeleid worden naar je 

zitplaats op ons ruime terras voor de kantine, dit zullen onze gastvrouwen en gastheren doen. Ze 

zullen dan een gezellige plek creëren waar je kunt gaan zitten met je gezelschap. We gaan proberen 

daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Zo dat je optimaal kan genieten met je vrienden van 

de ONDO nazomer borrel! 

Als je éénmaal gesetteld ben is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk op je plekje blijft en je 

consumptie daar ook nuttigt. Rond het terras zullen tenten staan waar je een portie saté of 

mosseltjes kunt halen. Houd daarbij wel rekening met de uitgestippelde looprichtingen! 

Later op de avond zal de bierproeverij en wijnproeverij van start gaan, deze zal ook gehaald kunnen 

worden in de daarvoor bestemde tenten net als de diverse borrelhapjes. Mocht je geen behoefte 

hebben aan een proeverij is dat geen enkel probleem, blijf lekker zitten en de bar in kantine zal 

gewoon open blijven. 

Je kan je aanmelden via formulieren onderaan het bericht op de sité. Je zal dan een bevestiging per 

email terug krijgen. Hierin zullen we ook nog wat dieper ingaan op onze covid-19 maatregelen. 

 

Tijdens startdag & ONDO Nazomerborrel 

09.00u   Start oefenwedstrijden, meer info in het oefenprogramma 

17.45u  Terras open! 

18.30u  Uitserveren Mosselen en Saté 

20.00u  Yoghurtijs beschikbaar van “Hoogelandse boerenzuivel” 

21.00u  Start bier en wijn proeverijen 

23.00u  Einde ONDO Nazomer borrel 

 

LET OP, bij slecht weer zijn we genoodzaakt om het avondprogramma af te lassen!!  

 


