OPGELET BBQ OP ZONDAG
Beste leden,
De zomer komt eraan en wat is er dan gezelliger dan een barbecueke te doen. De geur van
smeulende houtskool met daarop wat vuurkruiden zal bij menig onder u het water in de
mond doen komen. Dan spreken we nog niet over al dat lekkers dat erop wordt gebakken!
De Landelijke Gilde organiseert OP ZONDAG 1 juli een grootse barbecue. Als locatie kozen
we voor de Polyvalente zaal . Men kan er buiten aan tafels of in de zaal zitten. De
“grote” en/of kleine kinderen hebben er de gelegenheid om buiten te spelen.
Starten doen we met een aperitief. Daarna wordt het groentebuffet opgesteld en wordt de
barbecue aangestoken en gaan we aan tafel. Na al dat lekkers worden we getrakteerd op
een lekker ijsje.
De drank zal goe fris staan en aan een democratische prijs getapt worden.
Het ligt niet in onze bedoeling om onderscheid te maken tussen onze leden . Toch vinden
we het onze plicht, om voor de mensen die ons tijdens grote activiteiten geholpen hebben,
iets terug te doen. Als waardering krijgen zij en hun partner gratis deelname tot deze
barbecue . Inschrijven doen ze bij de voorzitter Walter Lemmens (0474/582450),
dewelke een lijst heeft waarop “actieve”mensen staan.
Mochten we iemand over het hoofd gezien hebben , geef ons dan gerust een seintje.
Waar/wanneer:

Polyalente zaal Liezele/ ZONDAG 1 juli 2018 start om 12.30U

Aanbod:

aperitief
barbecue met het nodige groentebuffet
ijsje

Prijs:

20 € per persoon
10€ per kind (tot 12 jaar)
Om organisatorische redenen durven wij u vragen zich voor 20 juni in te schrijven door:
- door afgifte van het inschrijvingsformulier en de nodige centjes aan de
wijkverantwoordelijke
- door storting op rek.: 733-2230001-01 met vermelding:” bbq en aantal deelnemers”

(IBAN : BE43 7332 2300 0101

BIC :KREDBEBB)

Dit jaar wordt de bbq niet verzorgd door het bestuur en leden van de gilden. Dit was onze
uitdrukkelijke wens. Zo kan iedereen eens genieten!

Familie ____________________________neemt deel
aan de barbecue 1 juli en betaalt

…… personen
…… kinderen

X 20 €
X 10 €

= ________________
= _______________

