
Hoihoi! 

Je ziet ons misschien niet op zondag maar toch hebben al heel veel 
dingen gedaan afgelopen weken! We zijn bijvoorbeeld  de wijn en 
cava die we dit jaar verkopen gaan proeven. De eerste centjes zijn 
ook binnengestroomd: we hebben geholpen met de afbraak van not-
chez, we zijn gaan tappen op een quiz en hebben op een babyborrel 
hapjes en drankjes rondgebracht. 

Een heeeel belangrijk moment was op zondag 30 september… dan 
werd beslist naar waar we deze zomer op kamp gaan. Er waren heel 
veel voorstellen, maar uiteindelijk is vrij unaniem beslist dat we naar 
ROEMENIË gaan. Het was een groot feest tijdens de bekendmaking, 
en om dat feest voort te zetten hebben we beslist om een jincafé te 
organiseren: op 31 oktober vindt ons eerste jincafé plaats, let’s go to 
Romania! 

 

 

Op 26 oktober organiseert BELEEF-Kapellen een heuse hallo-
weentocht in en rond het centrum van ons dorp. Wij zullen 
hier lekkere chocomelk verkopen dus kom zeker eens langs! 

 

 

Op 24 november gaat onze jaarlijkse kaas- en wijnavond door! Hier kan je komen genieten van 20 soorten kaas 
en proeven van de wijnen en cava die we hebben geselecteerd tijdens het proeven. Deze wijnen kan je gedu-
rende heel het jaar bij ons bestellen en worden bij jou thuis geleverd, maar info hierover zal je op de kaas– en 
wijnavond zelf kunnen vinden. 

Inschrijven voor de kaas- en wijnavond doe je via deze link: https://goo.gl/forms/MJUGnh7FdlbqjQix1  

of via de brief die op de volgende pagina te vinden is. In de brief staat ook meer informatie over de verschillen-

de beschikbare formules.  

https://goo.gl/forms/MJUGnh7FdlbqjQix1


Kaas- en wijnavond 
Zaterdag 24 november 2018 - Wolvenbosdreef 8 2950 Kapellen 

Al voor de 4e keer trappen wij, de jins van den 51ste, onze wijnverkoop op gang met een kaas– en wijnavond. 
Een gezellige bijeenkomst voor leiding, leden, vrienden, familie en kennissen waar je kan komen genieten van 
wel 20 soorten kaas vergezeld door onze overheerlijke wijnen! Je kan achteraf nog nagenieten van al dit lek-
kers in ons JINcafé. Met de opbrengst van dit festijn sponsoren we ons buitenlands kamp naar Roemenië deze 
zomer! 

Praktisch 

Je bent op zaterdag 24 november vanaf 18u welkom in ons lokaal: wolvenbosdreef 8 te kapellen. Het kaas-
buffet is geopend tot 21u00, maar u bent zeker welkom om na te praten in ons gezellige JINcafé. 

Inschrijven 

Inschrijven doe je (vóór zondag 18 november) door… 

1) Het online formulier in te vullen: https://goo.gl/forms/LP1DvHm52lbXtPN43 

2) Onderstaand strookje door te sturen naar jins.51ste@gmail.com.  

De betaling mag cash de avond zelf gebeuren maar bij voorkeur via overschrijving naar BE91 3631 5215 7876. 
Wij sturen u steeds een bevestigingsmail als we de inschrijving goed ontvangen hebben. 

————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Kaasbuffet2:          €10 x ... = ... 

 Kaasbuffet à volonté 

Kaas- en wijnbuffet:         €20 x ... = ... 

 Kaasbuffet à volonté 

 Wijn à volonté3 

Kaas- en wijnbuffet Deluxe:       €25 x ... = ... 

 Kaasbuffet à volonté 

 Wijn à volonté3 

 2 glazen cava 

Beleg- en wijnbuffet:         €15 x ... = ... 

 Ander beleg à volonté 

 Wijn à volonté3 

Kinderformule (<16jaar):        €10 x ... = ... 

 Kaasbuffet à volonté 

 Druivensap à volonté 

 Ander beleg 

           Totaal = ...  

1 : Deze formules zijn geldig van 18u00 tot 21u00. 

2 : Alle (andere) dranken te verkrijgen aan de toog. 

3 : U kan flessen kopen, maar deze vallen niet onder het wijnbuffet (om misbruik te voorkomen). Flessen zijn te verkrijgen,      
maar die moet u dan wel apart betalen. 


