Clubfeest Wandelclub “ CRACKS “ 2022.
Beste wandelaar, clublid,
Nadat ons clubfeest in 2021 niet is kunnen doorgaan om de
bekende redenen, laten we het verleden achter ons en is het nu
toch de tijd om weer verder te gaan en vooruit te zien naar de
toekomst,
We willen terug naar het oude normaal en daar hoort dus ook
een traditioneel clubfeest bij. Een feest is dan ook de ideale
gelegenheid om clubleden uit te nodigen, in contact te komen
met andere clubleden, heel wat bij te praten en dit in een unieke
sfeer, genietend van een overheerlijk etentje en de bijbehorende
dranken.
We nodigen u en uw partner dan ook uit op zaterdag 22 januari
om samen met het clubbestuur en clubleden dit samen te vieren.
Wat hebben wij aan te bieden op deze feestelijke avond.

Aperitief met hapjes
~~
Aspergeroomsoep
~~
Duo van Tongfilet & Zalm in witte wijnsaus
Pomme Duchesse met garnituur
~~
Sorbet van het huis
~~
Kalkoenfilet “ Fine Champagne “ Groentenmix
Gouden Krakertjes
~~
Dessertbord “ Flandria “ met koffie en thee

Dit alles zal doorgaan in

Zaal Flandria
Steenhuffeldorp 54

Steenhuffel
Aanvang 17.30Hr.
Menuprijs All In :

Clubleden : 50 €
Partner (niet lid)

70 €

Inschrijven voor 12 januari 2022 via mail naar
eddy.m@telenet.be of via onderstaande inschrijvingsstrook
Gelieve allergieën of andere opmerkingen ook te
vermelden in u mail.
Bedrag overschrijven voor 12 januari op rekeningnummer
BE35 0018 9504 4237
met vermelding clubfeest + naam(en) en voornaam.
Hopelijk tot dan, het bestuur.

Naam lid :

…………………………………………..

Naam partner: ……………………………………………..
Ik schrijf me in met
….. Clublid X

50 € =

……….€

…… Partner X

70 € =

……….€

Gelieve allergieën of andere opmerkingen ook hier te
vermelden.
Ik betaal het verschuldigd bedrag op rekeningnummer
BE35 0018 9504 4237
Voor 12 januari 2022 met vermelding van Clubfeest en
n(a)am(en).
Gelieve inschrijvingsstrook af te geven aan één van onze
bestuursleden.

