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         Brussel, september 2017 

 

Beste Collega’s, 

 

 

BAL VAN SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 

 
Zaterdag 18 november 2017 in CC Westrand te Dilbeek 

 

 

 

Ondanks de beperkte opkomst van de voorgaande jaren gaan we toch nog eens een bal organiseren 

in het CC Westrand in Dilbeek. Diegenen die er telkens bij waren, dansers en gewoon 

sympathisanten, hebben zich steeds goed geamuseerd. Jullie hebben nog eventjes tijd om te oefenen 

en om af te spreken met vrienden van onze club. 

 

 

 

Dit jaar is er geen orkest maar een DJ van evenementenbureau ‘UP 

TO YOU’. Zij gaan onze avond opluisteren met muziek van onze 

tijd: jaren 60, 70 en 80.  

Laat gerust weten welke muziek jullie graag 

horen, zo zorgen wij ervoor dat er muziek is 

naar ieders smaak. 
Jullie verlanglijstje mag je mailen naar maes.re@skynet.be, graag 

uiterlijk op 19 oktober 2017. 

 

 

 

Wat mag je verwachten? 

19.00 uur: deuren open 

19.30 uur:  ‘DJ UP to You’ start met het draaien van de muziek en wij worden dan op de 

dansvloer verwacht 

21.30 uur:  pauze voor de DJ. Ondertussen 

hebben wij de gelegenheid om een 

kleine versnapering (broodjes) te eten 

en even bij te praten 

22.00 uur: de DJ herneemt met het spelen van 

muziek en wij kunnen terug op de 

dansvloer 

23.30 uur: wat napraten en veilig huiswaarts 

00.30 uur: lichten uit. 

 

 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Inschrijven 

 

doe je door storting van 16€ op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met 

melding: ‘Bal’. Betaalperiode van 9 oktober tot 20 oktober 2017. 

 

Voor dit bedrag krijg je: 

 

- Toegang tot de dansavond 

- Een glaasje cava bij het binnenkomen van de danszaal 

- 8 consumptiebonnetjes van 1,5€ 

- Broodje kaas en een broodje ham (verkrijgbaar vanaf de pauze) 

- Vlotte bediening 

- Een sfeervolle avond met vrienden-collega’s. 

Wij hopen jullie met velen te mogen verwelkomen want anders zou dit wel eens ons laatste bal 

kunnen zijn. 

 

Uw Bestuur. 

  


