EEN GROOTSE FAMILIEDAG
WAT IS ER ALLEMAAL TE BELEVEN ??
Een selectie :
Hebt u een Berner en wenst u te weten wat ervaren raskeurmeesters van hem/haar
denken op het gebied van karakter en schoonheid?

Een Jonge Hondendag :
hebt U een Berner Sennen waar U trots op bent en U wil eens weten wat een
raskeurmeester ervan denkt?

Een Veteranen dag :
hebt U een veteraan (meer dan ACHT jaar op 01 mei 2019) die nog fluks en fit door het
leven gaat ? OOK dan moet U erbij wezen, voor hen hebben wij een speciaaltje.

EEN GEZELLIGE BBQ
Spreek eens af met zijn/haar nestbroertjes/-zusjes voor een gezellige reünie.
Voor de prijs van 16 Euro per volwassen kan u kiezen uit drie stukken vlees/vis en krijgt
u twee desserten.
Kinderen (tot 12 jaar) betalen 7 Euro
OF U wil gewoon eens contact met andere trotse Berner Sennenvrienden? Dat kan ook!!

Wil U niets missen ?
DAN moet U op 01 mei 2019 naar BRASSCHAAT komen.
Begin 10:00 Hr
Einde : ????????
Waar ? op de terreinen van K.V. BRABO, Prins Albertlei 1, te 2930

BRASSCHAAT

INSCHRIJVINGSFORMULIER JONGE
HONDEN/VETERANENDAG
SELECTIE
Terug te sturen naar : Johnny Laurent - Wagenstraat 16 - 2490 BALEN
TEN LAATSTE 26 april 2019
1. Deelname Jonge hondendag (honden van DRIE tot ACHTTIEN maanden) of
veteraan (ACHT jaar op 01 mei 2018) of selectie (in dit geval uitslagen HD en ED
mee te sturen)
Deelnameprijs Jonge Honden/veteranen : 5 Euro indien u niet deelneemt aan de BBQ
anders gratis
Deelnameprijs selectie : 50 Euro voor leden, 75 Euro voor niet-leden
Te betalen op rekening : IBAN :BE04 7330 2132 0731, BIC :KREDBEBB
Naam van de hond : ……………………………………………………………………..
Stanboomnummer :…………………

Geboortedatum …………………………….

Teef/ Reu : …………

Tatoeage/ChipNr …………………………...

Vader van de hond :……………………………………………………………………..
Moeder van de hond :……………………………………………………………………
Naam van de fokker :……………………………………………………………………
Naam van de eigenaar :…………………………………………………………………
Adres van de eigenaar :………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
TfNr van de eigenaar :…………………………………………………………………
Mail-adres van de eigenaar :…………………………………………………………….

INSCHRIJVINGSFORMULIER BBQ
Terug te sturen naar : Roger Heylen – Zagerijstraat 16 – 2560 Nijlen rodger.rabbit@skynet.be
TEN LAATSTE 26 april 2019

Deelname BBQ
Naam en Voornaam :…………………………………………………………………….
Adres : …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Aantal volwassen: …… x 16 Euro = ………….Euro
Aantal kinderen: ……. X 7 Euro = ……….. …Euro
Keuze (3 per persoon ) :
Scampi’s met ui, paprika, look en tomaten :
Visbrchette :

…..
…..

Vleesbrochette
BBQ Worst traditionale:
Varkenshaasje met peperroomsaus en champignons :

..…
......
…..

Dessert : riz condé en appelstrudel (allebei inbegrepen)

