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EERSTE ZONDAL DINNER- & PARTYTIME 

Bij deze nodigen wij u uit op de 1ste dinner- en partytime van de Koninklijke Skiclub Zondal. 

 

Het evenement vindt plaats op 10 maart 2018 te Antwerpen-Deurne, zaal DE BOSUIL Merksemsesteenweg 34. 

Om  18.00 uur kan u aanschuiven voor een heerlijke paella (met vis of vlees), een lekkere spaghetti (bolognese 

of met vegetarische tomaten groentesaus), en dit aan Zondal-prijzen.  

Voor de kinderen (-12j)  serveren wij, indien gewenst, een kinderspaghetti. 

Na het eten wordt de dansvloer in gereedheid gebracht zodat iedereen zijn dagelijkse/wekelijkse moves kan 

laten aanschouwen op de muziek van onze DJ. 

 

Tijdens de dinnerparty zullen we ook met lotjes rondgaan voor onze tombola met tal van mooie prijzen. 

De opbrengst van deze avond zal integraal gaan naar de ledenwerking van de Koninklijke Skiclub Zondal. 

Indien u wenst deel te nemen aan de dinnerparty kan u zich hiervoor inschrijven door onderstaande strook 

ingevuld te bezorgen aan één van de leden van het Zondal-feestcomité (zie hieronder).  

Online inschrijven of rechtstreeks per overschrijving is eveneens mogelijk. 

Uw inschrijving is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag werd overgeschreven op rekeningnummer  

BE94 9731 7952 5614 op naam van Zondal feestcomité. 

Uiterste datum van inschrijving 4 februari 2018 

Indien u zich inschrijft via overschrijving gelieve bij de vrije melding het juiste aantal te vermelden van de 

gewenste menu’s. 

Uiteraard bent u ook welkom op de dansparty (vanaf 21.00 u), ook al neemt u niet deel aan de dinnerparty. 

_________________________________________________________________________________________________ 

………………………………………………………………… wenst deel te nemen aan de Zondal-dinnerparty op 10.03.2018   

Ik schrijf me samen met familie en/of vrienden in voor  

…………… x paella met vis (15 €/pp)          = ……………………………… € 

…………… x paella met vlees (15 €/pp)       = ……………………………… € 

…………… x spaghetti ( 10 €/pp)                 = ……………………………… € 

…………… x spaghetti met tomaten groentesaus 

                  (vegetarisch) (10€/pp)  = ……………………………… € 

…………… x kinderspaghetti bolognese (8 €/pp)  = ……………………………… €  

                           Totaal    = ……………………………… €  (over te maken via overschrijving) 

Leden feestcomité Koninklijke Skiclub Zondal: 

Martine Vervloet – Jeroen Gurny – Pascale Ingham – Linda Mertens – Erik Smout 
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