VIERT ZIJN

50

-JARIG BESTAAN

OP ZATERDAG 28 APRIL 2018 MET DOORLOPEND VANAF 09:00 TOT 24: 00 UUR VOLLEYBALACTI VITEITEN
IN EN ROND SPORTHAL DE STEENOVEN:

We nodigen leden en oud-leden, supporters en sympathisanten uit om eens langs te komen op het sportieve
luik van onze 50-jaar viering. Al onze ploegen spelen een wedstrijd tegen een ploeg van de streek, er is een
retro-wedstrijd voorzien en we sluiten de dag af met een wedstrijd van onze dames A eerste divisie.
We voorzien natuurlijk een natje en een droogje aan democratische prijzen.
OP ZATERDAG 26 MEI 2018 MET EEN NAMIDDAG- ÉN AVONDVULLEND PROGRAMMA.

17:00 uur : Receptie op het binnenplein Van de Herzeelse burcht met fanfare.
18:30 uur : Wandeling naar de Wattenfabriek onder feestelijke begeleiding van fanfare.
19:00 uur : voorstelling van 50 jaar HEBO aan de hand van fotoreportages, memorabilia en
interviews in samenwerking met onze lokale Radio Star.
19:30 : doorlopend, gedurende een periode van 2 uur, walking dinner.
21:30 uur – 01:00 uur gezellig samenzijn – fuif met DJ, dranken inbegrepen.
De prijs is all-in en bedraagt 45 euro per persoon (vanaf 18 jaar). Onder de 14 is de prijs 25 euro,
onder 18 is de prijs 35 euro. Dit wordt door HEBO niet beschouwd als een winstgevende activiteit.
Deze uitnodigingen zijn op naam en vooraf inschrijven voor de viering is noodzakelijk. Dit omwille
van organisatorische redenen en bovendien zijn we in de Watte gebonden aan een maximum van
genodigden.

Inschrijven doe je via deze link :
De Inschrijving is pas definitief
na ontvangst van het inschrijvingsbedrag op rekening HEBO VZW BE37 0682 0525 2128 , met
vermelding van naam + aantallen ( Naam : V : … / -18 : … / -14 : …. )
Je kan ook inschrijven door ons het inschrijvingsstrookje te bezorgen, samen met het
inschrijvingsgeld. Dit kan bij voorkeur op 28 april, maar ook bij een van onze thuiswedstrijden
afgegeven worden aan de zaalverantwoordelijke op dat ogenblik.
Voor meer info en duiding, zie bijlage.
GRAAG ZO SNEL MOGELIJK EN TEN LAATSTE VÓÓR 7 MEI 2018 INSCHRIJVEN AUB !
Met sportieve groet,
Het voltallige HEBO-bestuur.

De prijs is ALL-IN en omvat onder meer:
•

De gebruikelijke dranken (Pils,2 bieren van streekbrouwerij De Ryck , frisdranken, wijn, cava, …)
tijdens de receptie en de viering in de Wattenfabriek.

•

Walking dinner verspreid over 4 buffetten
o Soepje met Mechelse asperges – Lenteslaatje van ruccola, farfalle, San Marzano tomaat,
Mozarella Burrata met Balsamicodressing - Hamklem met gerookte ham
o Penne met Ragü Bolognaise, Parmegiano reggiano AOC - Macaroni met Breydelham, Parijse
champignons en vier-kazensaus
o Mini-burger van Belgisch wit-blauw met ijsbergsla, tomaat, gefruite uitjes, Cheddar kaas en
classic burger saus – tipzakje frietjes met saus naar keuze
o Verse pannenkoeken – verse gebakken wafels – slagroom met Bourbon Vanille – Aardbeien
met Vodka en munt – warme chocoladesaus – Verse fruitsalade

•

Muziek fanfare – radio Star - DJ

•

Een kleine herinneringsbutton

Genodigden die niet online kunnen inschrijven, kunnen de Inschrijvingsstrook hieronder ingevuld
terugbezorgen op een van onze thuiswedstrijden of op 28 april in de Steenoven , alsook het
inschrijvingsgeld overschrijven op rekening van VZW HEBO BE37 0682 0525 2128.
Opgelet: je bent pas ingeschreven na betaling.
BELANGRIJK: We hebben zeer veel tijd geïnvesteerd in het opzoeken van de oud-leden. We hebben evenwel
niet iedereen kunnen terugvinden en we zullen er zeker een aantal vergeten zijn. Gelieve ons hiervoor te
verontschuldigen. Indien jullie mensen kennen die geen uitnodiging ontvangen hebben, laat ons dit aub
weten. Dit kan:
via e-mail: hebo.secretariaat@gmail.com
via SMS: 0498/57 98 36
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INSCHRIJVING VOOR HEBO 50 jaar op 26 mei 2018
Naam – voornaam: _______________________________________________________________________
Adressen/of e-mailadres:__________________________________________________________________
Aantal Volwassenen (€45): ________________________________________________________________
Aantal -18 (€35): __________________________________________________________________________
Aantal -14 (€25): __________________________________________________________________________

