Startdagbarbeque
Beste KSA’er, Beste ouder, Beste sympathisant,
Op 17 september gaan we het nieuwe werkjaar van de KSA opnieuw feestelijk inzetten. Dat
gaan we opnieuw doen met een smakelijke barbecue. Het is al een traditie geworden, maar
voor de mensen die het nog niet kennen staat alles nog eens klaar en duidelijk uitgelegd.
Voor wie is de BBQ?
Deze barbecue is bedoeld voor IEDEREEN! Alle leden van de KSA met hun ouders, broers,
zussen, tantes, opa’s, vrienden van leden, buurtbewoners (Schoolstraat-Meensestraat),
oudleiders en andere KSA- sympathisanten.
Waar en wanneer?
De BBQ vindt plaats op 17 september op de speelplaats van het college, aansluitend aan
het startspel. Vanaf 17u00 kunt u al een drankje nuttigen en uw eerste contacten leggen.
Vanaf 18u30 zult u kunnen aanschuiven aan onze barbecue, daarbij zijn alle groenten en
sauzen à volonté. Tevens krijgt u een gratis drankje aangeboden om de avond goed in te
zetten. Via de voorinschrijvingen zorgen we ervoor dat iedereen genoeg eten heeft en dat
er voldoende zitplaatsen zullen zijn.
Wat moet dat kosten?
Omdat de eetlust van persoon tot persoon sterk kan variëren, voorzien we enkele tarieven:
Small:
1 stuk vlees (worst) + groentjes + zakje chips + drankje
voor €10
Medium: 2 stukken vlees (worst & brochette) + groentjes + drankje
voor €13
Large:
3 stukken vlees (worst & brochette & ribbetjes) + groentjes + drankje
voor €16
Indien u vegetariër bent, bent u evenzeer welkom. Neem dan eens contact met ons op via
pieterjan.ksaizegem@mail.com voor een persoonlijke regeling. Bij andere vragen of
onduidelijkheden, kunt u steeds terecht op onze site: www.ksaizegem.be, onze
facebookpagina: www.facebook.com/ksaizegem of bij uw leiders.
Gelieve in te schrijven voor vrijdag 9 september via overschrijving.
Hoe inschrijven?
De inschrijving gebeurt a.d.h.v. een overschrijving: u kunt het bedrag
storten op het rekeningnummer BE80 0682 1861 3977 met als
mededeling de naam van de KSA’er, zijn geleding en het aantal smalls
(S), mediums (m), en larges (L).
Bijvoorbeeld: “Bart Simpson, Jongknapen, 1S 3M 1L” met de betaling
van €65.
Bent u geen KSA'er? Noteer gewoon uw eigen naam. Wij zetten u op de lijst!
We ontvangen jullie met veel plezier op 17 september, Het bondsteam van KSA Izegem.

