Kon. Londerzeelse S.K.
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Beste sympathisant,
Mevrouw, Mijnheer,

Wat gebeurde er zoal in 1929?
De eerste strip van Kuifje verscheen, de Oscars werden voor het eerst uitgereikt, er was een
beurscrash in New York “Zwarte Donderdag” genoemd, een voetbalclubje genaamd
“SK Londerzeel” werd opgericht …
Dit is precies 90 geleden. Een mijlpaal waaraan we niet willen voorbijgaan !
Daarom maken wij van zaterdag 25 mei 2019 een fantastische feestdag, waarbij iedereen
betrokken wordt van medewerkers tot supporters.
Onze club, de grootste sportvereniging in Londerzeel, blijft groeien en zal dit ook blijven doen in de
toekomst, zowel sportief als commercieel. Onze A-ploeg voor volgend seizoen staat al in de
steigers, onze damesploeg doet haar intrede in de grote SK familie én vanaf komend seizoen
kunnen onze ploegen aantreden op een nagelnieuw kunstgrasveld op het A-terrein mét
verlichting. Bovendien vinden commerciële partners meer en meer de weg naar het Stadion Dirk
Putteman.
SK Londerzeel moet dan ook een plek worden waar iedereen zich perfect thuis voelt, waar
iedereen zich amuseert én waar ondernemers concreet zaken kunnen doen en kunnen rekenen
op de nodige visibiliteit.

Onze club laten groeien in al zijn facetten, daar gaan wij voor!
Wij hebben dus héél wat te vieren en nodigen u bij deze uit om dit samen met ons te doen.
Onze feestdag zal er als volgt uitzien :
17.30 uur

Ontvangst met receptie aangeboden door de club

18.30 uur

Toespraken

19.00 uur

“Feestmenu” verzorgd door Traiteur Kouterhoeve

21.30 uur

“Beentjes los” bij de muziekjes van onze huis d.j.

Ons feestmenu aan de prijs van 40 € :
-

Aperitief met hapjes

-

Carpaccio van Coeur de Boeuf tomaten
Noordzeegarnaaltje
Honing-sherry vinaigrette

-

Rosé gebraden tussenribstuk
Toscaanse roomsaus
Groentepannetje en gebakken krieltjes

-

Moelleux van chocolade
Vanillesausje

Inschrijven kan vanaf nu online op www.sklonderzeel.be
(klik op de link “SK wordt 90”)
of bij Frank Verbesselt via 0477/62.54.11
Wij hopen u allen te mogen begroeten en samen maken wij er een onvergetelijke dag van !

Sportieve groeten,
Het bestuur
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