Beste ouders, leden en sympathisanten,
Op 3 maart 2018 is het weer zo ver, de jaarlijkse EDM van KSA
Molenveld. Ook dit jaar zal deze weer doorgaan in Hangar 27
(slechts een paar stappen verwijderd van het KSA lokaal). EDM
staat voor Eten, Dia en Muziekavond. Waar kan u zich aan
verwachten?
Eten: De volwassenen kunnen kiezen tussen verschillende porties
ribbekes en voor de vegetariërs worden er heerlijke groenteburgers
voorzien. Voor de kinderen zal er een hamburger met groentjes en appelmoes zijn! Welke schotel u
ook kiest, u krijgt er steeds frietjes, brood en groentjes à volonté bij. Als afsluiter van deze maaltijd
is er ook een dessertenbuffet met een tasje koffie.
Dia: Na het eten wordt er een prachtige diareeks getoond met foto’s van het voorbije werkjaar. Zo
kan u uw dochter(s) bezig zien binnen onze jeugdbeweging en kan u een blik werpen op het
voorbije kamp.
Muziek: Als onze buikjes vol zitten en alle mooie herinneringen zijn bovengehaald, wordt het tijd
om onze dansbenen nog eens los te gooien. Dan schuiven wij alle tafels en stoelen aan de kant en
kan er heerlijk gedanst worden op de muziek!
Vanaf 18uur gaan de deuren open en kan deze heerlijke avond vol eten, plezier en vertier beginnen.
U kan kiezen uit de volgende schotels:
ibbekes Large……...€17

U kan zich inschrijven door een mailtje te sturen naar: etendiamuziek@hotmail.com of door
onderstaand strookje af te geven aan een van de leiding. Hierbij stort u het te betalen bedrag zo snel
mogelijk op het rekeningnummer BE84 408-8023931-59 met melding EDM+naam+bestelling.
Inschrijven kan tot woensdag 28 februari. Als u vragen heeft, kan u altijd een mailtje sturen naar
het bovenstaand e-mailadres. Wij vragen u vriendelijk om zich aan de uiterste datum te houden. U
kan zich dus NIET ter plaatse inschrijven.
Inschrijvingsstrookje
Ik ……………………………………………………………(naam), schrijf mij bij deze in voor
EDM op 3 maart 2018 met …………. (aantal) personen.
….x Ribbekes Small (€13)
….x Ribbekes Medium (€15)
….x Ribbekes Large (€17)
….x Veggieschotel (€13)
….x Kinderschotel (€8)
In totaal is dit €…….

