Beste Pow-Wow-vrienden,
Al is corona nog niet helemaal verdwenen, we mogen toch wel stellen dat het gewone leven
zich langzaam herstelt. Dat betekent ook dat we weer mogen feesten, en dus willen we heel
graag, na 2 jaar, terug aanknopen met onze jarenlange traditie om samen met vrienden en
kennissen oudejaarsavond te vieren. Graag nodigen we jullie dus uit voor ons supergezellig
oudejaarsfestijn, en wie erbij wil zijn wacht best niet te lang, want zoals steeds zal het weer
een superleuke avond worden vol ambiance met vertrouwde countrymuziek.
Vrijdag 31 december 2021 zal in onze Pow-Wowsaloon het aperitief klaar staan om 18.00
uur. Als iedereen tijdig aanwezig is, kunnen we om 18.30 uur onze avond starten met het
uitgebreide diner:
• Voorgerecht: koude schotel
• Aspergesoep
• Hoofdgerecht: - kalkoengebraad met champignonsaus
- tongrolletjes in heerlijk wijnsausje
- gratin en krielaardappelen, opgesmukt met groentenmix van wortelen,
erwtjes, boontjes in jasje van huisgerookt spek, sla en tomaatjes
• Surprisenagerecht
Hiervoor betaal je, van aperitief en het feestelijk diner tot het laatste slaapmutsje, slechts
50,00 EUR per persoon. Graag ontvingen we jullie inschrijvingen zo vlug mogelijk, maar
zeker ten laatste op vrijdag 17 december 2021. Bezorg ons dus onderstaande
inschrijvingsstrook, uiterlijk op vermelde datum, samen met het vereiste bedrag. Je mag
natuurlijk ook betalen via overschrijving op rekening BE61 9792 4185 1317 op naam van
Pow-Wow onder vermelding van “oudjaar” + aantal personen + naam club” (maar dit wel
vóór 15/12). En zoals boven al gezegd: wees er snel bij, als je het niet wil missen tenminste,
want VOL=VOL! Opgepast, door de recente maatregelen van de regering moet er wel een
geldig COVID SAFE TICKET voorgelegd worden en indien dit niet mogelijk is, kunnen we je
reservatie niet aanvaarden!!
Op het strookje hieronder mag je ook nog 3 favoriete dansen vermelden zodat we de playlist
al vooraf kunnen samenstellen.
Het Bestuur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………
Schrijft in voor het oudejaarsfeest op vrijdag 31 december 2021 met …….. personen
Te betalen :

……………. x 50,00 EUR = ……………..EUR

Naam club (of groep waar je graag bij wil zitten):
……………………………………………………………
Aangevraagde dansen (max 3):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

