Speelplein Rollebolle
Om onze 15de speelpleinzomer met stijl af te sluiten presenteren we jullie op 28 juli 2017:

Barbecue editie ROCK ‘N POL.
Naar aloud, traditioneel recept kiezen we terug voor een overheerlijke BBQ, overgoten met een pittig
speelpleinsausje en dit jaar met een paar extra muzikale ingrediënten.
Naar goede gewoonte kunnen jullie vanaf 18u aanschuiven aan tafel, maar vanaf 19u30 wordt het eerste
speciale ingrediënt toegevoegd: Raf Violi. Deze zal de muzikale honger van de kleinsten onder ons stillen.
Nadien serveren we een mix van lokale bands op een bedje van randanimatie.
We spreken dus af in de Keistraat op vrijdag 28 juli vanaf 18u.
K o m j e g raag m e e g e n i e t e n van onze barbecue?
Schrijf je dan snel in bij onze hoofdanimatoren op het speelplein!
Vroege vogels, sla uw slag: vroegboekkorting!
Wie inschrijft voor vrijdag 21 juli betaalt scherp-geslepen-potloodprijzen:
Volwassenen
12 euro (3 stukken vlees)
Kinderen (t.e.m. 12 jaar)
5 euro (2 stukken vlees)
Alle inschrijvingen na 21 juli zijn aan iets-meer–gebruikte-potloodprijzen:
Volwassenen
15 euro (3 stukken vlees)
Kinderen (t.e.m. 12 jaar)
5 euro (2 stukken vlees)
Voor de toegang tot Rock ’n Pol is er geen inschrijving nodig, de inkom is gratis!

Hopelijk tot dan?!
De Animatoren van Speelplein Rollebolle

De familie……………………………………………………………………………………………………
zal aanwezig zijn op de barbecue van Speelplein Rollebolle op vrijdag 28 juli 2017 vanaf 18u.
Aantal personen:
……….. Volwassenen à …. euro /persoon en betalen hiervoor ……………………euro.
……….. Kinderen

à …. euro /persoon en betalen hiervoor ……………………euro.

Indien uw compagnie ook vegetariërs omvat, houden wij hier graag rekening mee en voorzien wij
een alternatieve vleesvervanger.
(Deze personen zijn reeds meegerekend in het hierboven vermelde aantal personen.)



Ja, onze compagnie omvat .......... vegetariërs.

In totaal betalen wij het bedrag van ………………… euro aan de hoofdanimatoren van het
speelplein voor 21 juli 2017 / na 21 juli 2017. (schrappen wat niet past)

