De avond der joggers
Beste vrienden en vriendinnen joggers,
De bestuursraad van de Challenge Hesbignon heeft het plezier jullie uit te
nodigen op de traditionele avond welke dit jaar doorgaat op zaterdag 2 december
2017 in het Dorpshuis van Fallais, rue de Dreye 4260 Fallais. Deze zaal bevindt zich
aan de achterkant van de omnisportzaal van Fallais.
AANDACHT
Aantal plaatsen
Van 19h00 tot 19h30 Welkomsglas
Beperkt
Van 19h30 tot 20h30 Spaghetti Maaltijd
Inlichtingen
0479/37.06.22 Claudy
0479/27.28.44 Francis
0477/31.27.87 Jean-Marc

Vanaf 21h00 Prijsuitreiking
www.challengehesbignon.be
Gevolgd door muzikaal amusement tot 01h00
??
Teneinde ons toe te laten deze avond zo goed mogelijk te organiseren, vragen wij U
om jullie aanwezigheid te bevestigen en uw deelname aan de maaltijd te reserveren.
De personen welke enkel wensen deel te nemen aan de prijsuitreiking hebben pas
vanaf 20h45 toegang tot de zaal !!
Eenheidsprijs voor deelname aan de welkomsdrink + maaltijd: 10€ per persoon
Bij reservatie gelieve het bedrag van 10€ per persoon te storten samen met het
overhandigen van onderstaand strookje aan één der verantwoordelijke personen van
de Challenge of de som te storten op de rekening van de Challenge Hesbignon
IBAN BE47 7512 0091 0480 en dit ten laatste op 26 november 2017.
In afwachting van jullie talrijke aanwezigheid op deze activiteit, wensen wij jullie
allen een goed einde van dit seizoen en verzekeren jullie, beste joggers, van onze
allerbeste sportieve gevoelens.
De bestuursraad

Inschrijving en verplichte aanwezigheid op de avond vanaf 21h00 ten einde uw geschenk
te ontvangen.
Ontvangen van ………………………………………...de som van………€.

Handtekening
van de verantwoordelijke

voor ……...Welkomsdrink + Spaghetti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strookje te overhandigen ten laatste op 26 november 2017 aan een lid van de bestuursraad.
Naam : …………………………………………………….. Voornaam:………………………………………
Ik neem deel aan de spaghetti maaltijd en aan de prijsuitreiking met ………Personen Betaald ……..€
Ik neem ENKEL deel aan de prijsuitreiking

