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                               Ruiselede, 29 oktober 2015. 

Beste duivenvriend, 

 

Graag nodigen wij u en uw familie uit op ons jaarlijks hoogtepunt van sportiviteit.  

De huldiging van de kampioenen gaat door in: 

 “HET BIEZEMHOF”, Kattewegel 2 9880 Aalter  op zaterdag 28 november 2015.  

 

Volgende wordt uitgereikt: 

 

- Alle gratis kampioenschappen van De Reisduif – De Zwaluw , Ruiselede. 

- Het kampioenschap “Kleine halve Fond” in samenspel met De Ware Vrienden, Wingene. 

- De kampioenschappen op alle nationale vluchten die gespeeld werden in Ruiselede èn in Wingene. 

(Zware halve fond, Fond & Zware Fond) 

- Alle trofeeën, waardebonnen en naturaprijzen gewonnen op de lokale dubbelingen van de 

nationale vluchten, die gespeeld werden in Ruiselede èn in Wingene. 

 

Hoe ziet het verloop van onze viering eruit? 

 

19.00 uur: Receptie: * Méthode Champenoise, Kirr Royale of Fruitsap 

* Zeevruchtenschelpje 

* Bladerdeeggebakje met Brie, Honing en Peer. 

* Carpaccio van Zalm 

* Ganzenleverpastei met uitenkonfituur. 

20.00 uur:  Menu: 

* Witloofsoep met Gerookte Zalmsnippers 

 

* Parelhoen in Champagnesaus met Muscatdruiven, Gestoofd Witlof en               

  Kroketjes. 

 

* Geflambeerde IJstaart 

  

Wat kost dit?  De prijs  is 55 €.    In die prijs is alles (inclusief drank, uitgezonderd Zware Bieren en 

Sterke dranken) inbegrepen voor de hele avond.   

 

Inschrijven kan enkel bij Marino Martens, Ommegangstraat 1, Ruiselede(0475/28.66.09: bellen na 18 

uur) of via overschrijving (steeds telefonisch verwittigen) op het nummer BE20 1030 3294 

9756(Crelan Jan Listhaeghe). 

Inschrijven kan tot en met 20  november 2015. 

 

Tussen de gerechten door zullen de gelden en trofeeën uitgereikt worden aan de winnaars ervan. Nadien 

vraagt de DJ ons ten dans en dit tot in de late uurtjes. 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontvangen op onze jaarlijkse afspraak! 

 

Noël, Marino en het volledige team van De Reisduif en De Zwaluw, Ruiselede 

Het bestuur van De Ware Vrienden, Wingene. 

 

OPGELET:  

Alle trofeeën, waardebonnen en naturaprijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op onze 

kampioenenviering.  

 

Alle geldprijzen, verbonden aan onze “gratis” kampioenschappen dienen eveneens persoonlijk 

afgehaald te worden op deze avond. 

 

Indien u niet deelneemt aan het diner, dan kunt u vanaf 21u30 uw gewonnen prijs komen afhalen. 


