A.C. LYRA VZW viert zijn atleten en medewerkers
Het kan niet ontkend worden dat onze vereniging het voorbije jaar alweer in de kijker heeft gelopen. En
dat willen wij niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Deze uitstraling hebben wij ongetwijfeld te danken aan
de ongelooflijke inzet van onze atleten en de hardwerkende medewerkers op trainingen en wedstrijden.
Wij nodigen u daarom uit op het huldefeest van onze atleten, trainers en bestuursleden op zaterdag
26 oktober 2019 om 17.00 uur in feestzaal ‘OLV Onbevlekt’, Mechelsesteenweg te Lier (Aan ‘Carrefour’).
Aansluitend op het eetfestijn en huldefeest wordt een heuse Lyra-fuif georganiseerd.
Een DJ werd ingehuurd als animator. Vergeet dus uw dansschoenen niet !!! Ons feestbestuur zet alweer
zijn beste beentje voor en zorgt voor een heerlijke maaltijd, die zal aanvangen omstreeks 18.30 uur.
Zij bieden ons aan:
Sprankelende tongstreling of fruitsap met hapjes
---------Vlaams stoofvlees
Vol-au-vent
Vegetarische balletjes (apart vermelden)
Witloofsalade – groentengarnituur - frietjes
----------De ijskar komt langs voor een heerlijk dessert (voor zij die het wensen tegen betaling)
Het geheel kan vergezeld gaan van heerlijke en aangepaste wijnen en bieren.
De kostprijs bedraagt 12 € voor kinderen (tot en met 12 jaar) en 20 € voor de anderen. Kinderen tot en
met 3 jaar kunnen gratis deelnemen maar dienen wel vermeld te worden op de inschrijfstrook onderaan.
Bovendien verzorgen wij tijdens het clubfeest vanaf 17.30 uur de huldiging en voorzien wij een prachtig
aandenken voor al de aanwezige atleten, trainers en bestuurders die de naam van onze club wat meer
glans gaven tijdens het voorbije seizoen.
Natuurlijk kan alles doorgespoeld worden met één of ander rijkelijk vocht !
Voor de sfeer zorgen jullie wel, dus : «dit mogen jullie zeker niet missen ! »
Inschrijven kan met een overschrijving op ons rekeningnummer BE76 7332 2289 3195 TEN LAATSTE op
20 oktober 2019 met de vermelding « Huldefeest en aantal volwassenen en/of kinderen». De eerste 200
ingeschrevenen hebben een plaatsje !!! Aarzel dus niet… Vul ook onderstaand inschrijvingsstrookje in en
bezorg dit aan één van jullie trainers of bestuursleden. (noodzakelijk voor bestelling van aandenkens!)
We hopen tezamen met het (feest)bestuur op een massale opkomst.
Nancy Breugelmans, Voorzitter Feestbestuur.
-------------------------------------------------------------------------------Inschrijving atletenhuldiging / eetfestijn / fuif AC LYRA vzw
Ik, ondergetekende (naam en voornaam) :………………………………………………………………………………………………………………..
schrijf in voor het eetfestijn en het huldefeest met fuif op 26 oktober 2019,
voor

………. X volwassenen aan € 20 / persoon

=……………..€

en

………. X kinderen (tem 12 jaar) aan € 12 / persoon

= …………….€

en

………. X kinderen (tem 3 jaar)

= GRATIS

waarvan ……….. X een vegetarische maaltijd voor volwassenen / ……..… X voor kinderen.
Ik schrijf hiervoor………………..€ over op het rekeningnummer BE76 7332 2289 3195
De namen van de ingeschreven personen (voor de aandenkens van belang !!!) :
-

…………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………..………

-

…………………………………………………………………….. - ………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………….. - ………………………………………………………………………

