
DE ZEESTER 
 

Barbecue in zaal VIOOLTJE 
 op zaterdag 26 augustus 2017 

 
 

Voor onze jaarlijkse zomerbarbecue gaan we naar onze nieuwe zaal Viooltje.  

 
Adres : Violierenlaan 3b, Oostende 
 
Geen parkeerproblemen.  PARKEERZONE VANAF 1 JULI 2016 GEWIJZIGD (anders 110 euro 

boete!) 

De nieuwe zone met bewonersparkeren komt tussen de Accacialaan – Troonstraat – 

Nieuwpoortsesteenweg – Dorpsstraat en krijgt als naam zone 16 (Mariakerke Oost). Het betreft 

volgende straten: Albrecht Rodenbachstraat (11 plaatsen), Distellaan (39 plaatsen), Dorpsstraat 

(27 plaatsen), Duindoornlaan (10 plaatsen), Duinhelmstraat (21 plaatsen), Esdoornlaan (15 

plaatsen), Klaprozenlaan (15 plaatsen), Madeliefjeslaan (20 plaatsen), Papaverstraat (8 plaatsen), 

Schermplantenstraat (11 plaatsen), Violierenlaan (39 plaatsen), Wierenstraat (7 plaatsen) en de 

Wilgenlaan (8 plaatsen). 

Openbaar vervoer: Raversijde Luchthaven – Oostende station nr 6  of 69 – 86 avond bus 
Oostende station – Raversijde Luchthaven nr 6 
 
of met de tram Knokke-De Panne of De Panne-Knokke (halte Acacialaan) 
 
Programma : 
 
–  om 17u00: Zaal Viooltje is open. 
 
Wie BBQ eet, krijgt gratis 1 glas sangria aangeboden door de Zeester.  
Wie geen sangria lust, kan fruitsap krijgen.  
 
 –  om 18u30: Start BBQ eten 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 Er zijn 3 soorten vlees : BBQ worst, kippenbrochette en runds (picahna)  
 Voor de vegetariërs is er scampibrochette en vispapillot (met 2 soorten vis). 
 Dit alles met veel verse groenten, verse aardappelsalade en soorten pasta 
 Diverse sausjes  

 
– om 20u30 is de BBQ gedaan, daarna kunnen we nog gezellig praten met elkaar! 
 
Lid : Vlees-BBQ: 15 euro – Vegetarische vis-BBQ: 15 euro 
Niet lid : Vlees-BBQ: 20 euro – Vegetarische vis-BBQ: 20 euro 
Kinderen : lid: 10 euro – niet lid: 15 euro (worst en kippenbrochette-BBQ) 
 
Inschrijven bij secretaris Beatrix: foto.zeester@gmail.com ten laatste tegen woensdagavond  16 
augustus 2017.  
Het is verplicht te betalen via bankrekening van DE ZEESTER: BE34 8601 0705 0390 tegen 
vrijdagavond 18 augustus 2017. 
Graag naam + vlees of vis bij overschrijven vermelden. Dank u.  
 
Opgelet : wie niet betaalt via overschrijving = GEEN BBQ eten!!! 
 
Wie zich geroepen voelt om te helpen achter de bar, graag 
een seintje naar Beatrix via foto.zeester@gmail.com.  
 
Het bestuur van de Zeester 
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