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3118                        Werchter 
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Geachte spelers, speelsters, leden, sponsors en sympathisanten.  

 

Het bestuur van SK Plenke Werchter  organiseert tijdens de laatste bekerwedstrijd op zaterdag 27 augustus 2022  

thuis tegen  Atlas Linter hun jaarlijkse BBQ in de kantine ,waar iedereen welkom op is. Via een fotoreeks op 

groot scherm zal ook  oud archief beeldmateriaal van SK Plenke getoond worden.  Lode Pardon 100 jaar, 

inhuldiging kantine 1983, Vernieuwing kantine, reizen SK Plenke, Reuzenstoet Rotselaar 2018, enz… 

 

Tijdens deze laatste bekerwedstrijd  SK Plenke – Atlas Linter om 19:30 zullen onze vrienden van Ninove ook 

terug uitgenodigd worden.  Onze vrienden van Ninove (jaarlijks aanwezig op Parking  Rock Werchter  C6) 

hebben het peterschap van onze supportersclub OSTA SKP.  Ook dit jaar hebben wij een verrassing in petto. 

Voor de kleinste is er ook een springkasteel voorzien en er zal voor de nodige muzikale omkadering gezorgd 

worden. 

 

Ook zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan onze BBQ.  Inschrijving is verplicht en kan tot donderdag 

25 augustus 2022. Welkom vanaf 15:00 en  doorlopend eten vanaf 16:00 tot 20:30.  Keuze tussen: 1 stuk vlees 

met groenten 10€,  2 stukken vlees met groenten 12€  en 3 stukken vlees met groenten 15€.   Keuze vlees: 

hamburger, spek, worst, kipsaté, kipfilet of geen vlees en alleen groenten.  Inschrijven via mail naar 

staf.heremans@telenet.be , via gsm 0476/955377 of via invulstrookje (kinderen tot 4 jaar gratis).  Betaling ter 

plaatsen. 

 

NB: Indien het U echt niet lukt op zaterdag 27 augustus 2022  steeds welkom tijdens ander thuis wedstrijden, 

tijdens onze eetdagen op  09, 10 en 11 september 2022 of andere activiteiten SK Plenke Werchter. 

…. ………………….. ……………….. ………………… ……………….. ……… 

Invulstrookje  inschrijving  BBQ  SK Plenke  op zaterdag 27 augustus 2022. (kinderen tot 4 jaar gratis). 

Naam: ………………………………………………….  schrijft in voor BBQ met …………… personen. 

Aantal pers.  10€…………   Keuze vlees:  hamburger / spek / kipsaté / worst / kipfilet  ( keuze omcirkelen)  

Aantal pers.  10€………….  Keuze geen vlees enkel groenten  

Aantal pers.  12€…………   Keuze vlees:  hamburger / spek / kipsaté / worst / kipfilet  ( keuze omcirkelen)  

Aantal pers.  15€…………   Keuze vlees:  hamburger / spek / kipsaté / worst / kipfilet  ( keuze omcirkelen) 

       Totaal        …………..€ 
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