Lembeke, september 2017
Beste jeugdsp(e)el(st)er, beste ouder, sympathisant,

V.Z.W.

FC Lembeke
K.B.V.B.
Stamnummer 7037

Net zoals vorig seizoen organiseert de jeugdwerking van FC Lembeke een
eetfestijn.
Wanneer: zaterdag 7 oktober 2017 (vanaf 19u00 mogelijkheid tot eten)
Locatie: college Meidoorn, Zuidmoerstraat 9900 Eeklo (eetzaal vooraan).
Parkeren op parking van de school is mogelijk.
Vanaf 17u30 is iedereen welkom om samen de Rode Duivels aan te
moedigen op (middel)groot scherm in de eetzaal. De Rode Duivels
spelen om 18u00 in Bosnië.
Op het menu (à volonté):

Raad van Bestuur
V.Z.W.
Voorzitter:
Jozef Gijssels
Lembeke-Dorp 8
9971 Lembeke
tel: 09/377.41.77

Hoofdbestuur
Secretaris
Tom Dauwe
Beukenlaan 21
9971 Lembeke
tel: 09/378.28.19
tom.dauwe@skynet.be

Jeugdbestuur
TVJO
Jürgen Driessens
Tel: 0486/96.86.55
jurgendriessens@msn.com

Terreinen
Heihoekse Kerkwegel
Lembeke
tel: 09/378.04.61

Stoofvlees met frietjes en groenten
of
Balletjes in tomatensaus met frietjes en groenten
of
Vol au vent met frietjes en groenten
Eten kan doorlopend vanaf 19u00 tot 20u30. De prijs voor volwassenen
bedraagt 16 euro, voor kinderen (t.e.m. 10 jaar) is dit 10 euro. Merk op: in
het lidgeld is de toegang van 1 volwassene per gezin reeds inbegrepen.
U kunt zich inschrijven op volgende manieren:
- met onderstaand strookje via de trainer/begeleider van uw ploeg;
- met onderstaand strookje via de leden van het jeugdbestuur;
- door een e-mail te sturen naar geert.vandaele@phservices.be of
via gsm 0499/05.00.20.
Vermeld bij uw inschrijving duidelijk uw keuze (stoofvlees, vol au vent
of balletjes in tomatensaus) en het aantal personen (met onderscheid
volwassenen / kinderen t.e.m. 10 j).
De deadline voor inschrijven is donderdag 5 oktober 2017. Gelieve tijdig uw
inschrijving te melden. U hoeft op voorhand niet te betalen, maar de betaling
gebeurt de avond zelf. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.
Met smakelijke en sportieve groeten,
het jeugdbestuur.
--------------------------------------------

---------------------------------------------

Naam speler:……………………………………………… van de U………….
schrijft in voor het eetfestijn op zaterdag 7 oktober 2017 als volgt :

www.fclembeke.be
info@fclembeke.be
BTW: 0472.040.701

Aantal volwassenen stoofvlees :
Aantal kinderen (t.e.m. 10 j) stoofvlees :
Aantal volwassen balletjes in tomatensaus :
Aantal kinderen (t.e.m. 10 j) balletjes in tomatensaus :
Aantal volwassenen vol au vent :
Aantal kinderen (t.e.m. 10 j) vol au vent :

