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KBVB                     9660 

VZW    SK Plenke Werchter 

Tremelobaan          21 

3118                Werchter 

 

Geacht lid, 

 

Op zaterdag 17 december 2022 , nodigt het Bestuur van  SK Plenke al zijn leden van harte uit voor het jaarlijks 

ledenfeest.  Het verloop van deze feestelijke dag gaan we net als vorig jaar aan vatten met een traditionele 

rondgang in de plaatselijke cafés en zal er ook voorlopig dit jaar geen avondfeest zijn in de kantine. 

 

Uur schema : traditionele rondgang in de plaatselijke cafés. 

Samenkomst om 9:00 in café “Oud Werchter”. 

Tijdens het cafés bezoek, is er mogelijkheid om met de kaarten, pitjesbak, darts, ….  te spelen of babbel doen. 

 

Café  “Oud  Werchter”  9:00   tot  10:15 Café  “Bowlingcenter”  14:00  tot  15:15 

Café “T’ Deurp” 10:15  tot  11:30 Café  “De Zavelbank”  15:30  tot  16:45 

Café  “De Wissel” 11:30  tot  12:45 Café “De Klokkenberg”  17:00  tot  18:45 

Broodmaaltijd kantine 12:45  tot  13:45 Café “De Glazen Boterham”  19:00  tot  20:30  

 

Tijdens de middag (13:30 tot 14:30) zal er een lichte brood maaltijd geserveerd worden in onze kantine. 

Traditie is dit wit en grijs brood met kip kap een hersensaus, maar ook kaas, hesp en salami. Koffie of frisdrank. 

Voor dit alles (eten + drank in cafés) wordt er een bijdrage gevraagd van 55€ per persoon. Te betalen bij aanvang 

aan Heremans Staf.   

Bij het café bezoek “De Klokkenberg”  bestaat er de gelegenheid om nog een pizza of kebab te bestellen (zelf te 

betalen indien start geld bijna op is). 

Graag weten we hoeveel leden er zich inschrijven voor de  broodmaaltijd, daarom vragen wij  U deelnamen 

hiervoor te melden met onderstaand inschrijvingsstrookje of via bericht, via mail of via telefoon aan Heremans 

Staf vóór woensdag 14 december 2022.  We hopen zo met SK Plenke toch nog onze plaatselijke cafés een steun te 

geven en voor ons zelf  een deugddoende dag van te maken om elkaar te ontmoeten. 

NB:  GSM  Heremans Staf 0476/955377  of e-mail naar staf.heremans@telenet.be. 

                                                                                                                                         Het Bestuur            

                                                                                                                                                        

----------------------------- ------------------------------- -------------------------------- -- 

 

           Inschrijving  ledenfeest (traditionele rondgang cafés)  zaterdag 17 december 2022 SK Plenke. 

                         Naam en voornaam: …………………………………………………… 

Teert mee van in de voormiddag en namiddag met broodmaaltijd (55€) met ……..pers(o)on(en)     =……...€ 

Teert mee vanaf 12:45 (broodmaaltijd) en betaalt hiervoor  (45€)           met……...pers(o)on(en)     = ..…..  € 

Teert mee maar  allen café bezoek   (45€)                                                met……...pers(o)on(en)     = ……. € 

   Betalen bij aanvang.     O    Voor heel de dag  55€  (drank in cafés en broodmaaltijd)   

                                           O     Alleen rondgang alle cafés  45€       

                                           O     Allen na de middag met broodmaaltijd 45€ 

                                           O     Alleen cafés na de middag   35€   
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