Hallo beste dansvrienden en feestvierders,
Het jaar loopt stilaan ten einde, vandaar hebben we met een aantal mensen het initiatief genomen om er dit
eindejaar eens iets anders van te maken. We wilden dit liefst doen in een klein gezelschap en hebben hiervoor
ook een geschikte locatie en formule gevonden!
Locatie: Hof van Eisterlee Eikenlei 97 2280 Grobbendonk www.hofvaneisterlee.be
Verloop van de avond

20u00

Receptie met aperitief & Amuse

20u45

Hartig wintersoepje

21u00-22u30

Warm buffet ( zie menu)

22u30

Start dansavond met salsa en dansmuziek 70-80-90-00-10

23u15

Ijstaart met koffie & thee

00u00

Glaasje Cava

04u00

Einde

Prijs voor dit hele menu met dranken inbegrepen tot 01u00 : 64 euro
De inschrijvingen starten vanaf vandaag , maandag 2 november tot zondag 29 november.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt tot 45 personen, dus wil je graag deelnemen, schrijf dan heel snel in!

Inschrijvingsvoorwaarden :
-

Uw inschrijving gebeurd enkel via mail : magda@enciende.be

-

Nadat U een bevestiging van reservatie hebt ontvangen via mail, schrijft U het bedrag vergezeld van de namen van de betalers - over op KBC rekeningnr. BE05 4037 1447 3175 op naam
van El Ritmo Enciende vzw

-

Let op! Uw inschrijving vervalt indien Uw betaling niet in orde is op uiterlijk 29 november!

-

Wanneer uw betaling in orde is zal U hier ook een bevestiging van ontvangen via mail

Belangrijk:
-

Stuurt via mail de namen, voornamen en mailadressen van de personen die U inschrijft ( Gsm.nr.
indien er geen mailadres is )

-

Schrijft U in met een groep, gelieve dan 1 naam af te spreken voor de groep waarbij U inschrijft.
Zo kunnen we U samen zetten aan een feesttafel.

-

Bij annulering na 10 december zal er enkel een bedrag van 35€p/p worden teruggestort!

-

Inschrijven na 29 november: 74€ (kan uiteraard wanneer er nog plaatsen zouden vrij zijn)

We hopen U te mogen verwelkomen en er samen een gezellige avond van te maken!

