
 

  
EETDAG = TAKE AWAY  

Afhaalmenu KGS Bree-Beek 
Zaterdag 27/03/2021 en zondag 28/03/2021 

 

Wegens corona hebben we dit en vorig seizoen nog niets extra’s kunnen organiseren.  
Onze eetdag met gemiddeld 700 deelnemers, onze seats en andere activiteiten konden niet doorgaan. 
 Toch blijven deze acties een belangrijke bron van inkomsten want vaste kosten nemen een grote hap uit ons 
beperkt budget.  
Ons feestcomité organiseert, zoals reeds vroeger medegedeeld, een eetdag op een alternatieve manier en dit 
volledig coronaproof.  We willen onze verbondenheid met jullie blijven behouden. 
 

MENU verpakt in een box. Bij de afhaling zullen de instructies worden meegegeven. 
1) Tomatensoep met balletjes 
2) Halve haan, appelmoes, kroketten / gratin / aardappelschijfjes rozemarijn 
of vegetarische schotel 
3) Chocomousse 
Dit alles aan een super voordelige prijs van €15,00 (p/p). 
Bij je menu kan je ook een rood of wit wijntje drinken. Prijs per fles: €10,00 
 
Vul  op onderstaand bestelformulier de gevraagde gegevens in en duid je keuze aan als ook het moment van 
afhalen. Bezorg dit formulier voor zondag 21 maart samen met het juiste bedrag aan je trainer of aan een van 
onderstaande personen. Medewerkers die een waardebon (trainingspak) bezitten van €20.00 mogen deze 
inbrengen. 
 
PRAKTISCHE INFO of zie flyer of zie website www.kgsbree-beek.be 
Afhalen kan op zaterdag 27 maart tussen 16.00-18.00 uur of  

zondag  28 maart tussen 10.30-12.30 uur of tussen 16.00-18.00 uur locatie BREE (Parking zwembad). 
Mondmasker verplicht te dragen bij afhaling! 

LET OP! Bestelling is pas geldig NA betaling. 
Eventuele contactpersonen: 
Jan Aegten     0496 40 04 44  Millenstraat 31  janaegten@skynet.be 
Jan Schouteden    0497 35 11 61  Dirixstraat 2 
Bert Creemers    0496 41 41 10  Gruitroderkiezel 171 
Paul Sniekers    0497 30 74 83  Kerkstraat 30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BESTELFORMULIER 
Naam: 

Adres: 

GSM: 

Ik kom mijn menu afhalen: 

 

Menu Prijs Aantal Totaal (euro) 

Halve haan €15,00   

Kroketten    

Gratin    

Aardappelschijfjes    

Vegetarische schotel €15,00   

Fles rode wijn €10,00   

Fles witte wijn €10,00   

TOTAAL BEDRAG    

 Zaterdag 27/03: 16.00-18.00 uur 

 Zondag 28/03: 10.30-12.30 uur 

 Zondag 28/03: 16.00 -18.00 uur 

mailto:janaegten@skynet.be

