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Lekker WORSTENBROOD
en heerlijke APPELBOLLEN
op zondag 14 januari 2018
Beste spelers, vrienden en sympathisanten van S.K. Berkenrode,
Graag nodigen wij jullie allen uit op onze lekkere Worstenbrood- en Appelbollendag die doorgaat
op zondag 14 januari 2018 in ons clublokaal, Den Haaglaan 76A.
Die dag om 14.30 u speelt onze eerste ploeg een thuiswedstrijd. Het zou dan ook leuk
zijn moest iedereen aanwezig ook nog even blijven om onze leeuwen aan te
moedigen.
Gelieve voor deze activiteit vooraf in te schrijven. Mogen wij vragen om met gepast geld te
betalen bij inschrijving?
Helaas verzorgen wij geen afhaaldienst en kan al dat lekkers niet mee naar huis genomen of
aan huis gebracht worden. Trouwens, wij zijn er zeker van dat ook in het jaar 2018
worstenbroden en appelbollen het best smaken in gezelschap! Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
Wij serveren de bestelde lekkernijen tussen 13u en 19u. Een geurige koffie of een frisse pint
erbij, wat hebben we nog meer nodig om gelukkig te zijn?
Geef je inschrijving af aan een ploegafgevaardigde, een bestuurslid of achter de toog.
Alle inschrijvingen worden verzameld bij
 Hilda Braspenning, D. Baginierlaan 27 bus 2, Hoboken
 GSM: 0486706691 | e-mail: hilda.braspenning@telenet.be
Met smakelijke groeten vanwege S.K. Berkenrode.

S.K. Berkenrode verwacht u!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestelstrookje worstenbrood – appelbollen (zondag 14 januari 2018)
Naam: …………………………………………………………………………
Telefoonnr.: …………………………………….
schrijft in voor ……………….. worstenbroden aan € 2,50 / stuk = …………….. €
……………….. appelbollen

aan € 2,50 / stuk = …………….. €
___________

Wij verwachten jullie tussen 13 u en 19 u

…………….. €

Inschrijven kan tot en met zondag 7 januari 2018 bij
 Hilda Braspenning, D. Baginierlaan 27 bus 2, Hoboken
 GSM: 0486706691 | e-mail: hilda.braspenning@telenet.be
Graag gepast betalen bij inschrijving! Dank u.
 Kerckx Peter (voorz.)  Verbeke Ingrid (secret.)  De Laet Patrick (financ.)

