Beste ouder, grootouder, vriend, vriendin, lief, sympathisant, oudleiding,...
graag nodigen wij u uit op onze tapas avond ten voordele van ons buitenlandskamp naar Spanje in 2021.
In de zomer van 2021 trekken KSA Oostmalle en Chiro Oostmalle er op uit voor hun 4 jaarlijks
buitenlandskamp. Om daar leuke activiteiten te kunnen doen, organiseren we een tapas avond.
Wat je zoal kan verwachten?
We moeten uiteraard heel dit concept organiseren conform de corona regels, wat wil zeggen dat er zal
kunnen getafeld worden in twee shiften. Dit aan tafels van maximum 5 personen per tafel. Wij hanteren de
regels zoals in de horeca, wat wil zeggen dat u ten allen tijden aan uw tafel blijft zitten. Wanneer u uw tafel
verlaat (bij binnenkomst of een toiletbezoek) draagt u correct een mondmasker.
Concreet:
*Shift 1: 17:00-19:00
*Shift 2 19:30- 21:30
Dit alles voor een prijsje van €23/pp (exclusief drank).
Inschrijven kan online via de inschrijvingslink. Te vinden op de website van de KSA (www.ksa-oostmalle.be),
de website van de Chiro (www.chiro-oostmalle.com), het facebook evenement,… Dit tot 16/10, wees er snel
bij, plaatsen zijn beperkt en vol = vol.
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