
 

Familienamiddag kwb Balen 
                       

Pinkstermaandag 25 mei 2015 vanaf 13u30’. 

P.C. “Achter de Toren” 

���� fietszoektocht (vertrek vanaf 13u30’) 

���� barbecue (vanaf 16u30’) 

Kwb-leden +12j.: € 15,00 / niet-leden: € 18,00 

Kwb-leden -12j.: € 10,00 / niet-leden: € 12,00 

Kinderen –5 j. gratis 

Onderste strook bezorgen aan een bestuurslid ten laatste zondag 17 mei. 

����------------------------------------------------------------------------
Je mag in totaal 3 stukken per persoon aanduiden in de tabellen hieronder 

waarvan maximum 2 stukken/persoon vlees in de linkse tabel en 

maximum 1 stuk/persoon in de rechtse tabel. Eet je geen vlees, dan mag je 

tot 2 stukken/persoon kiezen in de rechtse tabel (tussen de 3 onderste). 

Vlees Aantal  Vlees/vis Aantal 

Barbequespek   Biefstuk  

Barbequeworst   Varkenshaasje  

Kippeboutjes(mini)   Lamszadel  

Drumsteak   Scampisaté  

Kippekortelet   Zalm  

Chipolata   Forel  

Curryworst     

Kortelet     

Spiering     

Spare-rib     

Varkenssaté   Ik betaal hierbij: € ………… 
Kippefilet   Cash/overschrijving*  

Kippesaté   BE48 7875 0683 1427 kwb Balen 
 

Naam: …………………………………………………. Aantal +12j.: ..………. 

Lid/niet lid (*schrappen wat niet past) Aantal -12j.: …………. 
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