
 

Het bestuur, trainers en ouderraad van atletiekclub BREE AC nodigen jullie 

vriendelijk uit op de derde 

EETDAG 
 

Op zondag 8 oktober 2017 in zaal “Barrier” te Gerdingen 

 

Inschrijven kan tot 27 september door het inschrijvingsformulier aan onderstaande contactpersonen af te geven 

OF door het inschrijvingsformulier ingevuld te mailen naar info@acbree.be 

(extra formulieren zijn verkrijgbaar op www.acbree.be) 

 

Bij alle menu’s worden frieten en groenten voorzien.  Wij wensen te komen eten om : 

 

 

 

 

 

 

 

(uw controlestrook , mee te brengen op  de 

eetdag) 

BETALINGSWIJZE : 

☐  Ik schrijf het totaalbedrag over op de 

 clubrekening.  BE94 2350 0504 4214 

In de mededeling gelieve naam te vermelden 

+ het aantal gerechten. 

Vb. “Naam” + 2xB + 2xF + 4xI   

        ☐ Ik geef onderstaand formulier samen met het 

              geld af aan onderstaande contactpersonen. 

 

Wij hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn om             Naam: ………………………………………………. 

onze club te steunen.                                                                         Adres: ………………………………………………. 

Met vriendelijke groeten,               ………………………………………………. 

Het bestuur.                                                                                         E-mail: ………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Bij alle menu’s worden frieten en groenten voorzien.  Wij wensen te komen eten om : 

 

 

 

 

 

 

 

BETALINGSWIJZE: 

☐ Overschrijving 

☐ Cash 

(Dit gedeelte inleveren bij onderstaande 

contactpersonen, of het gehele ingevulde formulier 

mailen naar info@acbree.be) 

        Naam: ………………………………………………. 

Contactpersonen :      Adres: ………………………………………………. 

 Carlo Maesen                  ……………………………………………….  

 Danny Drijkoningen     E-mail: ………………………………………………. 

11.30 uur ☐ 

12.00 uur ☐ 

12.30 uur ☐ 

13.00 uur ☐ 

13.30 uur ☐ 

Menu  Prijs Aantal Totaal 

Steak    Natuur A 15 €   

              Stroganoff  B 16 €   

              Peper C 16 €   

              Champignon D 16 €   

Stoofvlees        E 11 €   

Vidé F 11 €   

Vegetarisch G 13 €   

Frikandel H   5 €   

Dessert     

Chocomousse I   2 €   

Totaal     

11.30 uur ☐ 

12.00 uur ☐ 

12.30 uur ☐ 

13.00 uur ☐ 

13.30 uur ☐ 

Menu Prijs Aantal Totaal 

Steak    Natuur 15 €   

              Stroganoff  16 €   
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Chocomousse   2 €   

Totaal    


