JOELFEEST

DONDERDAG 16 DECEMBER 2021

Beste Vrienden , eindelijk mogen we terug feesten en daarom organiseren we
terug ons traditioneel JOELFEEST op DONDERDAG 16 DECEMBER 2021 in de
FEESTZAAL DE HOPHOEVE BRUSSELBAAN 82 IN AFFLIGEM
Voorzie u voor alle veiligheid nog van een mondmasker en zeker van een
covid-safe ticket.
Wij starten om 11.30u met een receptie en om 13u met het feestdiner.
15u zorgt een muzikant voor de nodige ambiance en dans.

Vanaf

De traditionele tombola zal niet ontbreken.
Het feestmenu
–
–
–
–

Aperitief en hapjes
Traag gegaarde hertenfilet met tapenade & kruidenslaatje
Soepje van boschampignons
Gekarameliseerde eend met wintergroenten
Groot nagerechtenbuffet

- Mokka of thee
Tijdens het diner worden passende witte en rode wijnen geschonken,
evenals waters .
Het einde van het feest wordt voorzien rond 18u30
BIJDRAGE :
€ 55 voor de leden
€ 65 voor de niet-leden
Deze prijs omvat de receptie, het feestmaal met dranken bij de maaltijd ,
bus , fooi chauffeur. NIET INBEGREPEN : dranken nà het diner.
Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer
IBAN : BE15 7340 0363 9630
VZW -IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 1040 Brussel
Met vermelding Joelfeest 2021 en opstapplaats
Uiterste datum van inschrijving : 27 november 2021
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van bijdrage en
inschrijvingsformulier . Tijdig inschrijven is een gouden regel , die wij U vragen
toe te passen, waarvoor onze dank bij voorbaat.

Opstapplaatsen
09.15u Antwerpen Cresthotel (Crown Plaza) Le Grellelaan
09.25u Kontich carpool
09.35u

Mechelen LEOPOLDSTRAAT 102 (tegenover stationsrotonde)

10.05u

Reyers OC

11.00u

Aalst station (deelnemers uit Oost en West Vlaanderen)

Treintickets naar Aalst en terug worden terugbetaald
11u30

EIGEN WAGEN : De Hophoeve Brusselbaan 82 1790 Affligem

Voor alle inlichtingen :

Marie-Paule Provost 053/78 64 62

Tot binnenkort en vriendelijke groeten

De Raad van Bestuur

P.S.:Een eventuele annulering dient zo vlug mogelijk te gebeuren bij
Marie-Paule Provost. Anders spijt het ons vanwege de afspraken met
het restaurant de volle som te moeten aanrekenen!

