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Geachte heer, mevrouw, 

Beste collega, 

 

 

Binnenkort start ons nieuwe werkjaar en is het bestuur druk bezig om een programma samen te 

stellen. Een programma dat mede mogelijk wordt gemaakt door de verschillende firma’s die ons als 

erelid hebben ondersteund en eveneens door alle leden die op één of andere manier hebben 

bijgedragen tot het welslagen van de doelstellingen van onze vereniging. 

Een hoogtepunt in 2017 was dat Bart Denys, lid van de West-Vlaamse Grootkeukenkoks, de titel van 

“Beste Grootkeukenkok van België 2017 - 2018” mocht ontvangen tijdens Horeca Expo.  

 

 

Om het werkjaar 2018 te starten wordt u uitgenodigd op: 

DE JAARLIJKSE LEDENRECEPTIE op Vrijdag 23 februari 2018 om 19u00 

Salons Gistelhove, Wielewaalstraat 18 • B-8870 Izegem 

 www.gistelhove.com 

 
 

Voor (ere)leden en partner is de receptie gratis.  
Voor extra personen, niet leden, moeten wij een tussenkomst in de kosten vragen van € 28 per 

persoon. Inschrijven is mogelijk tot 15 februari ’18 via de website www.wvgk.be , e-mail 

reservaties@wvgk.be of via bijgevoegd strookje. 

Wij hopen op een talrijke opkomst! 

 

Met vriendelijke groeten,   

namens het bestuur van de West-Vlaamse Grootkeukenkoks vzw, 

Dries Vanmaele 

voorzitter,  

ondervoorzitter VVG.  

 

 

 



 

 

INSCHRIJVING LEDENRECEPTIE vr. 23 februari 2018 vanaf 19u 

salons Gistelhove, Wielewaalstraat 18 • B-8870 Izegem 

 

Naam:  ...........................................................................................................................................  

Telefoon:  ................................................... e-mail:  ......................................................................  

 ik ben lid van de vereniging en kom gratis met ___ pers. (max. 2 pers.) 

 ik schrijf ___  extra personen in die geen lid zijn en betaal hiervoor een bijdrage van € 28 p.p.   

                                                            BE10 3800 8052 2704 van de West-Vlaamse Grootkeukenkoks 

 

Op te sturen naar Gabriel Devriese, Hagewindestraat 70, 8930 Menen 

of te mailen naar reservaties@wvgk.be 

U kunt ook inschrijven op het webform op www.wvgk.be en verdient onze voorkeur. 

 

 

 

 


