Secretariaat:

Jan Volckerick
Grote Dweersstraat 41
9140 Temse
Tel.: 0474/68 74 40
VZWE-mail: info@kbktemse.be

Temse, 05.09.2017
Beste leden en sympathisanten,
Tradities zijn er om in ere te houden en zo ook in onze club. Daarom is de eerste activiteit van het
seizoen alweer een feit: onze befaamde “biefstuk met frieten”. Nieuw dit jaar is de bijkomende keuze
voor een sappige kipfilet.
Aansluitend op de competitiewedstrijden van zondag 15 oktober 2017 zullen onze koks weer
goochelen met potten en pannen, om ons deze heerlijke maaltijd met Belgische inslag te serveren.
Ook de bezoekende ploegen zullen de mogelijkheid krijgen om voor dit festijn in te tekenen.
De prijzen (inclusief aperitief) blijven onveranderd t.o.v. de voorgaande jaren, nl.
• 20,00 euro voor volwassenen en jongeren boven de 12 jaar
• 10,00 euro voor kinderen tot 12 jaar.
De kinderen kunnen ook kiezen voor 2 curryworsten aan de prijs van 6,00 euro.
Inschrijven kan je tot en met dinsdag 10 oktober op info@kbktemse.be of door onderstaande
inschrijvingsstrook te bezorgen aan Tom Baeck. Na dinsdag 10 oktober kan je helaas niet meer
inschrijven. Betalingen graag op volgend rekeningnummer:BE80 2930 1622 0677. Vermeld zeker je
naam en het aantal personen bij de mededeling.
We kijken uit naar je komst !

VROEGBOEKKORTING
Personen die inschrijven en betalen voor zondag 01 oktober genieten van een korting
van 1 €/pers(niet voor de curryworsten).
(Betaling moet op 01/10 in ons bezit zijn, hou rekening met twee bankdagen voor overschrijving)
Tot dan,
Het bestuur
Ondergetekende, ……………………………………………………………………. , schrijft in met :
-

……………
……………
……………
……………
……………

x volwassenen biefstuk (20,00 €)
x volwassenen kipfilet (20,00 €)
x kinderen biefstuk onder 12 jaar (10,00 €)
x kinderen kipfilet onder 12 jaar (10,00 €)
x kinderen 2 curryworsten (6,00 €)

0 voor het festijn van zondag 15 oktober a.s. en betaalt hierbij …......... €
0heeft ingeschreven voor zondag 01 oktober en geniet … € korting (= 19€/volwassene, 9€/kind)

Handtekening,

