
EETDAG 
KIPPENFESTIJN 

 
 

 
Voetbalclub KGS BREE-BEEK 

Zondag 2 april  2023; Kantine Beek, Geussensstraat 
 

FAMILIE: ……………………….     
GSM: …………………… 
NAAM SPELER:  ……………………………  PLOEG: 
 
Komen eten: 1u30 kip à volonté  
met groenten, sauzen, frieten, rijst incl. dessert
             0:  middag 11u30             0:  avond 17u00
 0:  middag 13u00             0:  avond 18u30
Volwassenen :                        € 20,00  x…  = €…
Kinderen t.e.m. 11 jaar:    € 10,00   x…  = €…
TOTAAL:              € ….. 
 Je bent enkel ingeschreven door het juiste bedrag t
bezorgen aan een van de bestuursleden. 

Inschrijven kan tot en met zondag 26 maart
Deze kaart bijhouden en meebrengen op de 

eetdag. 
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