Beste ouders, leden en sympathisanten
Graag nodigen we u uit op onze jaarlijkse Ribbetjesavond van KSA Wachtebeke om samen het nieuwe werkjaar feestelijk in te
zetten. Dit jaar gaat deze door op zaterdag 24 november in de grote zaal van Feestzaal De Kring, Kerkstraat 10 te Wachtebeke.
Alle leden, ouders en sympathisanten krijgen de hele avond doorlopend de kans om sfeerbeelden van het afgelopen kamp te
bewonderen en om een praatje te slaan met die super toffe knappe KSA-leiders.
Maar naast kampherinneringen proberen wij ook gezelligheid en ambiance te brengen. U kan de hele avond genieten van een
ruime keuze streekbiertjes en aansluitend kan u al dan niet uw stoute dansschoenen aantrekken, want er zal er ook voor sfeer
gezorgd worden op de dansvloer door onze party DJ later op de avond. U kan uiteraard ook gewoon gezellig napraten!
Dit jaar serveren wij terug ribbetjes à volonté of een zalmpapillot op de bbq dit aangevuld met een groentenbuffet,
aardappelen, brood en warme/koude sauzen.

Het programma verloopt als volgt:





19.00 – 19.30:
19.30 – 20.00:
20.00 – 21.30:
21.30 – … :

Verwelkoming + aperitief
Doorlopend diavoorstelling met foto’s van het KSA kamp, bedanking en voorstelling nieuwe leiding.
Ribbetjes à volonté van Keurslager Cocquyt of alternatief
Streekbierenavond! Onze DJ zal ook voor de nodige sfeer zorgen op de dansvloer!

We kijken alvast uit naar uw komst.
Met vriendelijke KSA-groeten
De leiding

Wilt u op onze ouderavond van 24 november aanwezig zijn, vul dan onderstaand strookje in en bezorg het zo snel mogelijk (voor
zondag 18 november) met het gepaste geld aan:
Niels Verstraete
Bovenhoek 16b
9185 Wachtebeke
niels@ksawachtebeke.be
U kan ook via overschrijving betalen, gelieve dan het gepaste bedrag over te schrijven naar BE34 7470 3939 8090 met de
vermelding RIBAVOND + FAMILIENAAM en alsook het strookje te bezorgen aan Niels of te reserveren via mail.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het gezin ……………………………………………………schrijft zich in voor de Ribbetjesavond van KSA Wachtebeke op 24 november.
Aantal: ….. X Ribbekes à volonté (kinderen tot 12jr) = ….. X 13 € = ……… €
Aantal: ….. X Ribbekes à volonté
= ….. X 17 € = ……… €
Aantal: ….. X Zalmpapillot op de BBQ
= ….. X 16 € = ……… €
TOTAAL:
.…….. €

U betaalt CASH / VIA OVERSCHRIJVING. (omcirkel wat van toepassing is)

Handtekening ouder

