Neerpelt, 7 november 2018

Beste kanovrienden,
Zoals elk jaar willen wij u weer uitnodigen op ons jaarlijks

Mossel- & Sinterklaasfeest
Dit eetfestijn zal doorgaan in onze eigen lokalen op zaterdag 1 december 2018. Traditiegetrouw zal de
Sint ons natuurlijk ook komen bezoeken.
De Heilige man zal vanaf 18.30 u. aanwezig zijn voor de kinderen tot en met 10 jaar. Voor de
kinderen die bij de Sint komen is een snoepzak voorzien. Gelieve dan wel de naam van deze kinderen
te noteren op onderstaand inschrijvingsformulier.
Voor de allerkleinsten en hun ouders zullen vanaf 17.30u. de eerste mosselen (1,2 kg) geserveerd
worden met frietjes. Voor hen die geen liefhebbers van mosselen zijn, is er vidé of stoofvlees voorzien,
eveneens geserveerd met frietjes. De kindermenu bestaat uit frikandel met frietjes.
Voor de overige deelnemers zal het eten geserveerd worden na het bezoek van de Sint aan de
allerkleinsten (dus zo ongeveer na 19.15 uur). Vanaf ongeveer 21.30 uur zullen wij nog een
geanimeerd bezoek ontvangen van een speciale gast
U kan inschrijven tot dinsdag 27 november 2018 bij Stephan Verhoeven (Tel.0475/26 21 96 of mail
aan verprojects@icloud.com). U kan de inschrijvingen ook deponeren in de onderste gleuf van de witte
brievenbus in de gang naar de kleedkamers. De betaling kan contant of via overschrijving.
PS: De zwemtrainingen gaan gewoon door op zaterdag 01.12.2018

INSCHRIJVINGSSTROOK

Naam:
schrijft zich in voor:
• mosselen
• vidé
• stoofvlees
• kindermenu (friet-frikandel)
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€ 16,00
x
€ 16,00
x
€ 16.00
x
€ 5,00
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Ik betaal contant bij inschrijving.
Ik betaal op IBAN-rekeningnummer BE53 2350 2926 9053 (BIC: GEBABEBB) van
de NWC met de vermelding “mosselfeest + naam”.

Gelieve hier de namen van de kinderen tot en met 10 jaar te noteren voor het bezoek bij
de Sint:
……………………………………………………………………….

