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 Zaterdag 1 juni 2019 17.00 u. 

 K.A.C. Duffel - BBQ 
 

 

Op zaterdag 1 juni om 17.00 u. organiseert de 

atletiekclub een groot eetfestijn onder de vorm van een 
BBQ voor alle leden, familie en sympathisanten. Dit sluit 
aan bij de familiedag.  
Allemaal inschrijven dus is de boodschap!  

Gelieve in te schrijven vóór maandag 27 mei door het strookje te deponeren in de rode 

brievenbus aan de blokhut. 
Je mag het ingevulde formulier ook doormailen naar feestcomite@duff.be. 
Om definitief ingeschreven te zijn, verwachten we ook de betaling uiterlijk op 27 mei. 

Iedereen bestelt een basispakket (groentjes, brood en sauzen) voor een kind (t.e.m. 11 jaar) of een 
standaard (vanaf 12 jaar) en daarbij dan de vleesjes en dessert naar keuze.  

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

Familie/atleet ..............................................................................................(naam) schrijft zich in voor de BBQ 

en bestelt daarvoor graag: 

aantal wat ? prijs totaal * aantal wat ? prijs totaal 

…. basis – standaard 11,50 ……. * …. basis – kind (≤11 jaar) 8,50 ……. 

    
* 

    …. gemarin. saté 1,50 ……. * …. chipolataworst 1,50 ……. 

…. gemarin. kipfilet 1,60 ……. * …. hamburger 1,50 ……. 

…. gemarin. spareribs 1,50 ……. * …. groenteburger 1,50 ……. 

…. gemarin. steak (150g) 3,50 ……. * …. balletjessaté 2,00 ……. 

…. BBQ-worst 1,50 ……. * …. zalm in papillot 5,00 ……. 

    
* 

    …. Ijshoorntje (Cornetto) 1,00 ……. * …. Waterijsje Calippo 1,00 ……. 

 
Ik betaal dus een totaal van € ……………………  via overschrijving op rekeningnummer BE38 4097 5669 0172 
van K.A.C. Duffel vzw, met vermelding van familie/atleet zoals hierboven vermeld, uiterlijk 27 mei 2019. 
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