
                                                                    
  

DAMESVOLLEY WAREGEM 

p/a Boulezlaan 70 – 8790 Waregem 

www.damesvolleywaregem.be 

Beste speelsters, ouders,  supporters, sympathisanten, …  

Zondag 20 oktober organiseren wij in het Sportkafee van het Jeugdcentrum ons jaarlijks 

EETFESTIJN. Op het menu staat Stoofvlees met frietjes of Volleyballetjes in tomatensaus met 

frietjes. Vanaf 11.00u heten we u hartelijk welkom!  

 
Volwassenen:    €16  Stoofvlees met frietjes à volonté                      + 1 consumptie 

   Volleyballetjes in tomatensaus met frietjes   + 1 consumptie 

Kinderen (-12):  €12  Stoofvlees met frietjes à volonté                      + 1 consumptie  

Volleyballetjes in tomatensaus met frietjes   + 1 consumptie 
 

De opbrengst van dit eetfestijn dient voor de algemene werking van onze club, en komt dus ook uw 
kind ten goede. Daarom een warme oproep: nodig uw familie, vrienden, kennissen, ... uit, en help zo 
mee aan een massale opkomst! 

Wegens succes verlengd: onze gin-apero-corner, en ons koffie en dessertbuffet! Van vorige edities 
weten we dat er heel wat baktalent zit bij onze speelsters en ouders. We appreciëren het dan ook 
heel erg als jullie een (zelfgebakken) taart of ander dessert (chocomousse, pudding, rijstpap, 
koekjes,…) kunnen meebrengen.  

Ook zijn we nog op zoek naar veel helpende handen. Hiervoor mag u ons contacteren via 
events@damesvolleywaregem.be. We verloten een mooie prijs onder de bakkers en de helpers. 

Gelieve onderstaande strook in te vullen en onder gesloten envelop met gepast geld af te geven aan 
uw trainer/trainster of iemand van het Bestuur of cel Events. Uw kaarten zullen klaarliggen in de zaal. 

__________________________________________________________________________________ 

EETFESTIJN 20 oktober 2019 

Naam: …………………………………………………………......................................................................................... 

Ploeg:  ....…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verkoop:  volwassenen: …………. x €16 stoofvlees met frietjes à volonté + 1 consumptie 

  …………. x €16    volleyballetjes met  frietjes à volonté + 1 consumptie 

  kinderen: …………. x €12 stoofvlees met frietjes à volonté + 1 consumptie 

    …………. x €12     volleyballetjes met  frietjes à volonté + 1 consumptie  

Strookje + gepast geld indienen ten laatste op woensdag 9 oktober ! 

_________________________________________________________________ 

Indien betaling per overschrijving dan naam vermelden + aantal van keuze per kind en volwassene: 

rek.nr.: ING BANK BE12 6528 4222 2992 

Kaarten kunnen steeds bijbesteld worden via mail naar events@damesvolleywaregem.be. 

mailto:events@damesvolleywaregem.be

