
       

 

 
 

                       WTC Berlaar  
 
 
 
 
Beste leden en leden-in-spe, 
 
 
mogen wij even jullie aandacht? Want we willen iets belangrijk meedelen. 
Zodat iedereen zich goed op voorhand kan schikken naar een evenement 
waar de club veel tijd en energie heeft ingestoken. 
 
Op zaterdag 26 november verwachten we jullie allemaal op het clubfeest 
van WTC Berlaar. Het accent ligt uitdrukkelijk op het woordje ‘ feest ‘ omdat 
onze club meer dan ooit vibreert.  
 
Feesten, dat staat voor ‘ gezellig samenzijn ‘, lekker eten en drinken, praten 
en lachen onder vrienden en vriendinnen, zich uitleven en de dansvloer 
onveilig maken. Ja, we halen zelfs een echte deejay van stal! 
 
Het bestuur van WTC Berlaar haalt alles uit de kast om jullie te behagen. Als 
locatie kozen we voor feestzaal The Tree in Lier, gelegen op de 
Mechelsesteenweg nr 380( naast tenniscentrum ’t Sas). De deuren gaan 
open vanaf 19 uur, maar het programma communiceren we binnenkort wel. 
Alle details mét officiële uitnodiging sturen we apart op! 
 
Om jullie te bedanken, neemt de club de helft van de kosten voor haar 
rekening, zodat elke aanwezige zelf slechts 35 € dient bij te dragen. Voor 
die vriendenprijs bieden wij jullie een 3-gangendiner mét drank en 
animatie aan.  
 



Sommigen onder jullie zijn op dit ogenblik nog geen lid van de club. We 
gaan uit van het idee dat we jullie tijdens de zitdagen in november, gepland 
voor het clubfeest, zullen begroeten als nieuwe leden. Niemand moet zich 
verplicht voelen om daadwerkelijk aan te sluiten bij onze club, maar de 
niet-leden op datum van 26/11 die wensen mee te feesten vragen we het 
volledige bedrag te betalen( 70 € p.p.) 
 
Als toemaatje verklappen we graag dat onze club in 2017 haar 25-jarig 
bestaan viert. Een reden te meer om eens goed te feesten, niet?! 
 
Dank voor jullie aandacht. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
het voltallige bestuur van WTC Berlaar 


