Ontmoetingsdag Jubileumdag 25 jaar WAK
Zaterdag 23 september 2017
Beste Wandelvrienden
Zoals reeds vroeger aangekondigd, zullen wij het 25-jarig bestaan van Wandelclub Al Kontent,
in herinnering brengen.
Het is de bedoeling van het bestuur die dag zo veel mogelijk leden te mogen verwelkomen.
Het bestuur is van mening dat een gedeelte van onze kas hieraan kan gespendeerd worden,
de club is er niet alleen door, maar vooral voor onze leden.
Bij deze bent u van harte uitgenodigd!

Feestadres - “Gemeentelijke Basisschool” Kerkstraat te Sleidinge
Menu: Zeeuwse Mosselen met brood of Koude Schotel
Vanaf 14h00 tot 15h00: start ontmoetingstocht (6 à 8 km).
Deze wandeling is UITSLUITEND voor WAK leden.
Indien huisgenoten wensen deel te nemen, betalen zij de prijs voor niet-leden (€1,50),
en dit om ook met de verzekering in orde te zijn.
De wandelaars zullen ieder een andere parcoursbeschrijving meekrijgen,
zodat men dus elkaar zal tegenkomen, en dat is de bedoeling van de “ontmoetingstocht”.
Onderweg zal een rustpost voorzien worden.
Bij terugkomst in de Gemeentelijke Basisschool, mogelijkheid menu vanaf 17h30

Inschrijving: Tot uiterlijk 10 september - €20 per persoon
door overschrijving op rek.nr. IBAN BE88 89087410 6841
Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw - Lovendonk 23 – 9940 Sleidinge

Met vermelding aantal personen mosselen of koude schotel.
Alle ingeschreven leden zullen, wanneer zij deelnemen aan de maaltijd
ter plaatse hun inschrijvingsgeld van €20 in een envelop terugkrijgen,
vergezeld van 4 gratis drankbonnen
Huisgenoten of partners van leden (die geen lid zijn), welke eveneens wensen deel te nemen,
betalen echter €20, en krijgen ook 4 gratis drankbonnen.
Bijkomende drankbonnen voor wijn, Augustijn, frisdrank, koffie à €1,50

Einde van de avond voorzien rond 23h00
Dan hopen wij ook de zaal terug proper en op orde te hebben.
Wij verwachten een zeer grote aanwezigheid van jullie en stellen dit zeer op prijs.
Te regelmatig stellen we vast en horen wij dat de leden niet weten wie er allemaal lid is van de club.
Deze dag is een unieke gelegenheid daar verandering in te brengen.

Tot dan ! Het Bestuur

