Kerstfeest
Leuvense Levertransplanten
Zondag 10 december 2017
Feestzaa l ‘”Lindenhof “ te Baal

Beste LLT-leden en sympathisanten,
Het einde van het jaar nadert, de feestdagen staan voor de deur en een warme gezellige
tijd breekt aan.
Het kerstfeest van onze vereniging mag uiteraard niet ontbreken op de kalender en het
bestuur heeft zoals steeds een gezellige locatie gevonden. LLT nodigt U allen graag uit op
zondag 10 december 2017 vanaf 12.00 uur in het Lindenhof te Baal.
We verwelkomen U graag met een hapje en een drankje tijdens de receptie.
Dit jaar koos het LLT- bestuur voor een maaltijd onder buffetvorm
Een buffet van voorgerechten vis, vlees en soep.
Een buffet van warme vis-en vleesgerechten met seizoen groenten en aardappelvariaties.
Dessertbuffet met koffie of thee.
Er is eveneens mogelijkheid tot een zoutarm menu en/of een diabetesdessert.
Voor de kinderen voorzien wij hetzelfde menu in aangepaste porties.
Waters en frisdranken worden voorzien aan tafel.
We hebben ook voor elke getransplanteerde een mooi kerstgeschenkje.
U kan erbij zijn door : deze antwoordkaart volledig in te vullen en terug te sturen en dit
vóór 1 december 2017. Ook het totaal bedrag dient U ten laatste op 1 december over te
maken op de rekening van VZW L.L.T. IBAN BE 62431204000161 BIC KREDBEBB met
vermelding van “Uw naam + KERSTFEEST 2017”! Pas na betaling bent U ingeschreven.
Opgelet : na 1 december kunnen wij geen inschrijvingen meer aanvaarden!
Voor verdere inlichtingen of voor personen met vervoersproblemen kan U steeds
contact opnemen met Carine 0498/81.29.01 of Kristel 0486/41.52.23
Het bestuur van LLT wenst U allen alvast een mooi kerstfeest, een knallend einde en
een mooi begin van het nieuwe jaar toe!!
Met vriendelijke groeten,
Namens de raad van bestuur
VZW Leuvense Levertransplanten
Ann Verkinderen
Voorzitter
Moerdijkstraat 26
8710 Wielsbeke
056/669872 of 0473/883668
secretariaat@llt.be

Carine Wellens
Secretaris
Tilburgseweg 6/22
2382 Poppel
014/715742 of 0498/812901
carine.wellens1@telenet.be

Kristel Motmans
Penningmeester
Hofeinde123
3550 Heusden-Zolder
0486/415223
kristel.motmans@gmail.com

