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Zaterdag 24/10: Kern kookt voor de supporters
Zaterdag 31/10: Halloween-fuif
Zaterdag 07/11: Quiz
Zondag 06/12: Sinterklaas

Meer nieuws vind je op onze website http://www.borgerhout-gw.be/ en in ons clubblad.

Zaterdag 24/10: Kern kookt voor de supporters
Na het succes van vorig jaar wil de kern opnieuw lekker koken voor de supporters nog voor de start
van de topleague. Inschrijven kan tot woensdag 21/10 bij evie_lauwers@hotmail.com.
Naast vele hapjes en gerechten wordt er uiteraard ook bediening, animatie en muziek voorzien.
De deuren openen om 18.00 uur.

Hugo-aperitief
- De nieuwe kernleden brengen het clublied. -

Trio van warme hapjes
- Clubfoto.-

Kip op een bedje van rijst
vergezeld met wokgroentjes en een mild currysausje
- Lekker shotje met bijpassen muziekje -

Fris dessertje
- Verwelkoming van Diamonds Nienke en Jarni.–

Zaterdag 31/10: Halloween-fuif

Zaterdag 07/11: Quiz
Op zaterdag 7 november gaat de quiz onder leiding van Arie Verwimp door.
Om 19.30 uur gaat de quiz van start.
Indien je wil deelnemen, inschrijven bij evie_lauwers@hotmail.com of 0499/80 25 40.
Opgelet, er kunnen maximaal 15 ploegjes deelnemen. Snel inschrijven is dus de boodschap.
Geef ineens ook je ploegnaam en aantal deelnemers door (tussen 4 en 6 personen).
Het inschrijvingsgeld bedraagt 20€ per team.

Zondag 6/12: Sinterklaas
Op zondag 6 december komen de Sint en zwarte piet(en) naar onze club.
Zoals steeds zullen alle kindjes deze komst samen vieren.

Kindjes die geboren zijn vanaf 2008 en lid zijn van onze club of waarvan een ouder lid is,
worden verwacht in ons clubhuis.
Ook de kindjes die geen lid zijn of waarvan de ouders dat niet zijn,
zijn welkom mits een bijdrage van 15 €.
De poppenkast start om 15.00 uur.
De Sint arriveert rond 16.30 uur om de cadeautjes uit te delen.
Ook de mama’s, papa’s, broertjes, zusjes, oma’s, opa’s, … zijn welkom!
Gelieve het inschrijvingsstrookje zo snel mogelijk (en ten laatste op 23 november)
door te mailen naar evie_lauwers@hotmail.com.
Geen inschrijving = geen cadeautje!!

Naam en voornaam:

______________________________________________________

Geboortedatum:

______________________________________________________

Lid/geen lid:

______________________________________________________

