
Beste leden, ouders, supporters en sympathisanten,

Het einde van het zwemseizoen nadert met rasse schreden. Er staat echter nog een
belangrijk evenement op het programma.

Als apotheose van het zwemseizoen hebben wij ons jaarlijks eindeseizoensfeest dat dit jaar
doorgaat op 25 juni 2011 in de Gildezaal te Handzame (Kortemark).

Vanaf 18 u kun je er terecht voor een heuse Spaanse Avond.  Aperitieven doen we met
Sangria of een “stierenbloed”-cocktail.  De hele avond genieten we van Spaanse muziek
en dans. Als hoofdgerecht kozen we voor paella. Alternatief kun je spaghetti Don Quichot
krijgen (te vermelden bij inschrijving). De hele avond zullen er tal van activiteiten en spelen
zijn. De kinderen kunnen er tevens terecht op het springkasteel en je kan er uiteraard
genieten van een drankje aan zeer democratische prijzen. Laat dit de basis zijn voor een
gezellige babbel en een mooie, leuke avond vol spel, plezier, muziek, dans en olé-sfeer! 

We verwachten dat je kledij in het thema van de avond is: Dresscode = Spaans. Geef je
outfit een Spaans tintje. Een jury zal de best verklede deelnemer belonen met een origineel
geschenk!

Elke zwemmend lid krijgt dit jaar een persoonlijke, gratis toegangskaart, aangevuld met 1
toegangskaart voor volwassenen (waarde 12€/kaart) en 1 toegangskaart voor kinderen
(waarde 7€). Wij rekenen op jullie aanwezigheid!! 

Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen wij u om vooraf in te schrijven. Graag dan
ook uiterlijk woensdag 22 juni de kaarten afrekenen met iemand van het bestuur of met
Jonas, Bieke of Joaniek. Indien de voorkeur gaat naar spaghetti, wil dit duidelijk vermelden
bij inschrijving. Alle niet-verkochte kaarten moeten worden terugbezorgd. Bijkomende
kaarten kunnen steeds bekomen worden via de trainers of het bestuur.  

Wij hopen op deze afsluiter vele zwemmers, ouders, supporters en sympathisanten te
mogen begroeten. 

Met sportieve zwemgroeten,

het Bestuur & de Trainers.


