Afdeling ‘s-Herenelderen

ZATERDAG 17 oktober 2020.
Beste leden en dorpsgenoten,

Covid 19 is nog steeds actief maar we laten jullie niet op jullie honger zitten, en daarom zal onze kaas– en
breugelavond op een andere manier georganiseerd worden. Wij presenteren u twee verschillende borden aan
waaruit u kan kiezen, en dat hoeft echt niet te blijven bij één bord per persoon. Je bestelt zoveel als je wilt.
Er is keuze uit een bord met overheerlijke kazen of een bord met een assortiment van de lekkerste breugelknabbels.
Ieder bord is veilig verpakt. Brood, boter, kaas en fruit en de nodige sausjes zijn inbegrepen.
Wij komen dan tussen 17:00 uur en 18:00 uur uw bestelling aan huis leveren. Natuurlijk houden wij rekening
met de geldende veiligheidsmaatregelen van de overheid. Afhalen kan ook vanaf 17 uur aan de achteringang
van buurthuis Aldor.
Gelieve te vermelden of u komt afhalen of niet, onderaan het bestelformulier.
Wij vragen enkel, indien mogelijk, een tafeltje of iets dergelijks aan de deur te zetten waar wij u bestelling op
kunnen zetten. Wij bellen aan en zetten een paar stappen achteruit zodat wij zeker de nodige afstand kunnen
bewaren. We dragen ook een mondmasker en handschoenen zodat uw veiligheid optimaal gegarandeerd is.
De prijs per bord voor leden en gezinsleden is 14 €. Voor niet-leden is dat 16 €.
Inschrijven kan tot dinsdagavond 13 oktober door onderstaande strook in te vullen, en het verschuldigde bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE24 7353 3900 0638 met vermelding van Breugelfestijn, uw naam
en adres, aantal personen en aantal borden, of het ingevulde strookje , samen met het verschuldigde bedrag,
af te geven aan een van de bestuursleden.
Wij hopen dat dit, net als onze pastamiddag een groot succes mag worden en wensen u smakelijk eten.
Wij danken u voor het begrip en hopen samen met u dat deze maatregelen snel kunnen versoepeld worden zodat we weer volop kunnen genieten van al onze activiteiten.
Het bestuur.

Naam:…………………………………………………………………………………Telefoonnummer:……………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………...Aantal personen:……………………
O Bord met kazen.

...X……€ =…..€

O Bord met breugel ...X…...€=……€
Totaal te betalen:

O Afhalen
O Leveren

……..€

Nico Stevens: 012/231671 of 0477/470592

Voor foto’s en info activiteiten:

Paul Vrijens: 0494/438018 of vrijensvantilt@gmail.com

bezoek onze website:

http://s-herenelderen.landelijkegilden.be

Dirk Wijnen: 012/234937 of wijnendirk@gmail.com

of via Facbook:

www.facebook.com/LGsHerenelderen

