Kempen, 15 juni 2013

Geachte collega’s ex-renners,
We zijn aan de derde bijeenkomst van de ex-renners toe en deze zal zoals de voorgaande jaren doorgaan op
ons vertrouwd adres te Zandhoven. We hadden u en uw partner graag (terug) verwelkomd op ons feest dat dit
jaar in het teken staat van het feit dat Rik Van Looy 80 wordt.
Dit keer heeft de uitbating van De Engel in Zandhoven een 'specialleke' gedaan voor de prijs van 54 euro per
persoon:
Cava met hapje
***
Slaatje met kreeft
***
Kalfsfilet “bordelaise” met seizoensgroenten
en kroketjes
***
Coupe met woudvruchten
***
Koffie met mignardises
Drank All-in tot 18.00 (Uitgezonderd sterke dranken)

Er zijn 180 plaatsen voorzien in het restaurant maar indien er meer inschrijvingen zijn, mogen we gebruik
maken van de 2de zaal. Zodoende moeten we, zoals vorig jaar spijtig genoeg het geval was, geen mensen
teleurstellen wegens volzet.
Aanvang van de bijeenkomst op 26 oktober om 11:00 uur. Einde van het feest: 18:00 uur. Spijtig genoeg
moet de zaak dan leeg zijn omdat dan de beurt is aan de reguliere klanten van De Engel.
Wie wil kan achteraf nog bijpraten op een rustige plaats in taverne/pianobar De Dreef, rond punt
Boudewijnstraat-Vaartkom tegenover Brandweerkazerne te Grobbendonk.
Om het iedereen gemakkelijk te maken wordt een stortingsformulier bijgevoegd. Inschrijven graag voor 15
september 2013 via document overschrijvingsformulier. De inschrijving is niet geldig zonder tijdige
storting.
Voor meer info inzake de inschrijving kan u terecht bij Suske Verhaegen, Leopoldstraat 117 2280
Grobbendonk - tel. 014 51 36 24 frans.verhaegen2@pandora.be
Restaurant De Engel is gelegen in 2240 Zandhoven, Langestraat 12
Storting via stortingsbewijs. (aantal personen X 54,00 euro)
Uiterste betaaldatum is 15 september 2013.
De inschrijving vervalt als betalingen op 15 september 2013 nog niet gebeurd zijn.
We hopen op uw aanwezigheid 26 oktober!!!
Sportieve groeten
namens het comité ex-renners,
Sus Verhaegen

frans.verhaegen2@telenet.be (Sus Verhaegen)

www.ex-renners.tk

