UITNODIGING

GEZELLIG SAMENZIJN 18/11/2017
Aangesloten bij de
Nederlandse Grasparkietenclub
Maatschappelijke zetel:
Monnikenhofstraat 44
2040 Berendrecht
Antwerpen - België
Ondernemingsnr.: BE0889587394
Bankrekeningnummer:
IBAN:
BE28 7380 2149 5020
BIC:
KREDBEBB
Contact:
Eric Thielemans: +32 497 73 38 21
Jac Cuyten:
0031/402013671
Daisy Vermeulen +32 474 90 37 47

Beste,
Op zaterdag 18 november 2017
samenzijn”, het feest van VGC!

is het weer feest in de kempen: ons “gezellig

Na het lauweren van onze clubkampioenen bieden wij u voor een zeer democratische
prijs een overheerlijk buffet (drank inbegrepen)! Meteen voor u de kans om eens andere
mensen uit te nodigen, andere dan vogelkwekers, zo hebben de vrouwen ook hun
klapje terwijl wij verder vogel…, alles onder de noemer van “Kempische gastvrijheid“.
Wij zorgen voor de muzikale achtergrond zodat zij die willen ook nog een danspasje
kunnen placeren….
Kortweg beloofd dit weer een mooie avond te worden, reden te meer om eens wat extra
volk uit te nodigen.
Locatie :
Aanvang :
Kostprijs :

Venusstraat 10 , 2520 Oelegem (Ranst)
Samenkomst 19.30 uur, aan tafel vanaf 20.00 uur
€ 22,50 per persoon alles in, ook voor niet leden,
iedereen welkom!

Inschrijven is eenvoudig, wel graag vóór 6 november a.s.:
- liefst via deze link: https://goo.gl/forms/4FByMQJLviqSpkWz2
(niet vergeten te klikken op ‘ik ben geen robot’ (beveiliging van google ☺ ))
- of vul de onderstaande strook netjes in en lever deze binnen bij één van de
bestuursleden.
Betaling € 22,50 per persoon:
- of cash op 18 november 2017
- of via overschrijving, ten laatste maandag 6 november 2017:
IBAN BE28 7380 2149 5020
BIC
KREDBEBB
met vermelding: Gezellig Samenzijn – ‘uw naam’ – ‘aantal’ personen
Voor eventuele vragen kan u ook steeds terecht bij één van ons, en verder
hopen we u allen te mogen ontvangen op ons jaarlijks eetfestijn.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van VGC

Info:

Eric Thielemans, Monnikenhofstraat 44, 2040 Berendrecht
GSM +32 497 73 38 21 - email: vgc-vzw@telenet.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gezellig Samenzijn VGC, zaterdag 18 november 2017
Naam:

………………………………………….………...…………………………………………………………..

Emailadres:

…………………………………………………………………………………………..……………………

Tel.

…………………………………………………………….

Inschrijving

voor het gezellig samenzijn met

Betaling:

 cash op 18/11/2017

www.vgc-vzw.eu

/

………………..

personen.

 via overschrijving ten laatste 6/11/2017

vgc-vzw@telenet.be

