
EN 
presenteren 

de JET Barbecue 
Op zondag 3 mei geeft JET de aftrap voor de zomer. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd op onze JET 
Barbecue. De JET Mini Band zorgt voor de muzikale intro, 

het JMB moniteam zorgt voor de catering en onze 
voorzitter zorgt voor de nodige beweging.  

PROGRAMMA 
11u Aperitiefconcert door de JET Mini Band 
12u Aan tafel 
14u Wandeling langs ongekend Tielt (voor de vrijwilligers) 
15u30 Koffie en dessert 

KOSTPRIJS 
Volwassenen betalen 10 Euro. Hiervoor krijg je een aperitief, mag 
je aanschuiven aan de saladebar en kan je drie stukken vlees eten. 
Ook de eerste kop koffie is in deze prijs inbegrepen. 

Kinderen betalen 8 Euro en krijgen hetzelfde menu, maar dan met 
twee stukken vlees.  

Voor de vegetariërs wordt er een aangepaste menu voorzien voor 
de prijs van 10 Euro. 

INSCHRIJVEN 
Wie wil inschrijven kan dit doen bij Reinilde of kan het correcte 
bedrag overschrijven op rekeningnummer 850-8237134-86 met 
vermelding “JET BBQ + naam + aantal volwassenen + aantal 
kinderen”. 
 
 
Voor meer info of verdere vragen kan je terecht bij Reinilde 
(reinildevh@hotmail.com) of bij één van de JMB-moni’s. 
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