ZOMERVAKANTIE

2019

Nieuwsbrief Atheneum
nieuws uit de wijk met dit jaar onze zomeravonden op
zaterdagavond van 19.00u - 23.00u

Paëlla 6 juli

Tot in de puntjes
verzorgd door
Comme Chez Moi

Beste buren,

Vakantie 13 juli

Na al talloze onvruchtbare oproepen om nieuwe vrijwilligers aan
boord te krijgen hebben we dit jaar besloten om onze kiosk avonden
te organiseren op een zaterdagavond. Hierdoor breken we met een al
jaren oude traditie, maar nood breekt wet. We hopen dat ook dit een
succes wordt en dat jullie weer - zoals al zovele jaren - de weg vinden
naar onze kleinschalige maar niet ongezellige zomerbar. Ook dit jaar
zijn er weer tal van activiteiten gepland. De paëlla-avond zal een
beetje ter vervanging van ons wijkontbijt zijn. Op 20 juli kunnen we
echt van start gaan met onze zomerbar.
Lieve buren, hopelijk zijn jullie weer trouw op post !
Zonnige groetjes van onze vaste crew
Met dank aan onze sponsors:
Broodjeszaak Ma Belle - Kinderopvang Het Vlindertje - Parkbistro
Oranjerie De Vlinder - Traiteur Comme Chez Moi - Bakkerij ’t Pistoleke
- Café Bon Vivant - Daems begrafenissen en crematies

Hier nemen onze
vaste vrijwilligers
even een
welverdiende
vakantie !!

Start zomerbar
20 juli

Lekker genieten van
de mooie zomer,
met een gezellige
burenbabbel,
uiteraard met de
nodige drankjes.

Info & prijzen voor de BBQ:
Inschrijven kan ter plaatse aan de kiosk op de voorafgaande
avonden, of bij Ann Meervis in de E. Blangenoisstraat 5 (gelieve
ineens te betalen bij inschrijving).
Tafels kunnen gereserveerd worden vanaf 8 personen. Inschrijvingen
t.e.m maandag 12 augustus.
U bent verplicht om per persoon minstens 1 x een groenten buffet te
nemen (de niet-eters zijn uiteraard ook gewoon welkom die avond).
Groenten buffet & brood €5 - BBQ Worst €3
Steak €5 - Lamsbrochette €6

-

Gin-Tonic + DJ
Peter 27 juli

Kom genieten van
onze lekker gintonics, breng de
dansbeentjes mee!

Kipfilet €4 -

Helpende handjes:
Mochten er vrijwilligers zijn die graag willen helpen om de grote
tenten op te zetten?!
We verwelkomen u maar wat graag aan de kiosk op:
- zaterdag 6 juli om 13:00u
- zaterdag 17 augustus om 13:00u

Frituur Ann
3 aug.

Niets speciaals
10 aug.

Een gewone
avond zonder
speciale activiteit

Invulstrook Paëlla
Inschrijven kan t.e.m. maandag 1 juli ( €17 per persoon, ineens te
betalen bij inschrijving) bij Ann Meervis, E. Blangenoisstraat 5.
NAAM:
……………………………………………………………………………

BBQ 17 aug.

Tot in de puntjes
verzorgd door
Comme Chez Moi

ADRES:
……………………………………………………………………………
TEL.:……………………………………………………………………..
AANTAL PERSONEN:…………………………………………………..
TAFEL (vanaf 8 personen) OP NAAM:……………………………….

Restjesavond
24 aug.

We maken alles op
bij een laatste
leuke babbel !

