Gezinsbond Herenthout nodigt iedereen uit op haar

JUBILEUM LENTEFEEST
Datum: Zondag 25 MAART 2018 in Ter Voncke, Vonckstraat 17.
IEDEREEN is van harte welkom, ZOWEL LEDEN als NIET-LEDEN,
en elke deelnemer krijgt t.g.v. deze 20ste editie een kleine attentie.
PROGRAMMA:
 BRUNCH: deuren gaan pas open vanaf 10:00u (buffet sluit om 13u30)
 Cava of sinaasappelsap
 Diverse soorten brood, pistolets, sandwiches
 Tomatenroomsoep met balletjes
 Diverse soorten koffiekoeken en croissants
 Spek met eieren
 Cornflakes en yoghurt
 Boerenham, gekookte hesp,paté
 Vlaai, vers fruit, rijstpap, chocomousse
 Diverse kazen
 Koffie, thee, melk, chocomelk en water naar
 Choco en confituur
believen
.
 Gratis animatie voor kinderen ingeschreven voor de brunch:
 Springkastelen vanaf
10:00u
 Schminkstand en Tattoos aanbrengen vanaf 10:45u
 Ballonplooien vanaf 11:00u
Prijzen voor de Brunch:

van 0 tot en met 3 jaar: gratis
van 9 tot en met 11 jaar: € 5

van 4 tot en met 8 jaar:
vanaf 12 jaar:

€3
€ 13,5

VOORAF INSCHRIJVEN IS VERPLICHT!!!(maximale capaciteit vd zaal is 400 personen!)
 BIJ VOORKEUR DOOR OVERSCHRIJVING OP NIEUWE REKENINGNUMMER
BE66 0359 2974 5243 Gezinsbond Herenthout. De overschrijving moet ten laatste op
woensdag 14 maart 2018 gebeuren met vermelding van het aantal personen per leeftijdscategorie.
Bij rechtstreekse inschrijving is de uiterste inschrijvingsdatum 19 maart 2018. Dit kan:
 Bij een wijkmeester van de Gezinsbond of
 Bij Jos en Godelieve Dom-Van Gestel, Doornboompad 68, tel 014/513133
 Bij Sonia Stroeckx, Nijlensesteenweg 87, tel 0496/530867
 Bij Hilde Janssens, Ten hove 5, tel 014/724323 (OPGELET NIEUW ADRES)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK voor de Brunch van de Gezinsbond. 25-3-2018)
Naam
Tot en met 3 jaar
van 4 tot en met 8 jaar
van 9 tot en met 11 jaar
vanaf 12 jaar
Totaal aantal personen ___

schrijft in.
___ x gratis (waarvan … kinderwagen(geen stoel voorzien!)
___ x €3
___ x €5
___ x €13,50
Totaal € ___

Wij wensen aan tafel te zitten met familie
(vermeld naam, voornaam en straat)
:

................................................

