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                DIEVOC - DIEPENBEEK 

                    

 

EINDESEIZOENS-BARBECUE OP ZATERDAG 26 MEI AAN ZAAL TERLOGHT IN DIEPENBEEK 

 

Beste speelsters en ouders 

 

Het volleybalseizoen loopt stilaan ten einde. Het was een boeiend, bevredigend, maar soms ook een beetje 
teleurstellend seizoen. Maar dit alles hoort bij een club en we zijn fier dat we het allemaal voor elkaar 
hebben gekregen, zodat we met volle moed opnieuw aan de slag kunnen met de voorbereiding van het 
volgende seizoen.  
 
Vooraleer we een maandje ‘pauzeren’, hebben we onze quizavond op zaterdagavond 19 mei en dan hebben 
we op zaterdag 26 mei onze Eindeseizoens-barbecue.  
 
Vanaf 17 uur is er de gelegenheid om een drankje te nuttigen in zaal Terloght. Onze kok zal jullie vanaf 18 uur 
verwennen en al zijn lekkernijen te voorschijn toveren. En dit tot 20u30 
De avond wordt afgesloten omstreeks 23.00 uur 
 
Bij deze willen we iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot het wel slagen van de 
werking van de club. 
 
Inschrijven voor de barbecue kan via bijgevoegd inschrijvingsformulier:  
 
Hier hebben jullie de keuze tussen; 
- menu 1 : 2 stukken vlees, brood en groenten voor de prijs van 12 €  
- menu 2 : 3 stukken vlees, brood en groenten voor de prijs van 15 € 
(te kiezen uit : saté, kotelet, witte worst, chipolata, kipsaté, curryworst) 
Voor vis of groenteburger wordt een supplement van 1,5 € gevraagd.  
(te kiezen uit : vispapillot, scampi's, groenteburger) 
 
Je kan het inschrijvingsformulier, samen met het geld bezorgen voor 20 mei aan : 
 
- Gillian (mama van Maya) 
- Aline (mama van Ester en Jolien) 
- Greta (mama van Sharina) 
- of jullie trainer of trainster 
- of jullie ploegafgevaardigde 
 
of je kan de bestelling doormailen naar evenementen@dievoc.be 
 

 
Tot dan 
 
Sportieve groetjes 
 
Het Bestuur  
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Inschrijvingsformulier  Barbecue 
 
 

Naam : .................................................................................. 

 

Schrijft in met .......... personen voor menu 1 (12 €) 

                          .......... personen voor menu 2 (15 €) 

 

en bestelt       .......... x chipolata  ..........x kotelet   ..........x witte worst  

                             ..........x saté   ..........x kipfilet   ..........x curryworst 

                                 ..........x vispapillot (+1,5€) ..........x scampi's (+1,5€) ..........x groenteburger (+1,5€) 

 

Totaal te betalen : .............................€ 


