
Beste vrienden van KLJ Lier Zuid, 

Het is reeds een traditie dat het eerste weekend van augustus wordt omgetoverd tot 

een heus feestweekend van KLJ Lier-Zuid. Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus nodigen wij u 

dan ook graag uit in onze feesttent op de hoek van het Tallaart - Heistraat in 

Koningshooikt.  
 

Naar goede traditie starten we vrijdagavond met onze ondertussen wereldbekende Message Party om er 

meteen in te vliegen op de beats van niemand minder dan 5napback, Double-U, Team Industrial en 

AwkWard-DJ. Deze beats worden aangevuld door Sakso onze ‘special act’ . Een frisse pint, de beste muziek 

en veel sfeer zijn de ingrediënten voor dit geweldig feestje.  
 

Op zaterdag 3 augustus nodigen we iedereen tussen 17u en 20u uit op een lekkere BBQ.  

Dit jaar willen we graag nog een stapje verder gaan en bieden wij jullie een BBQ à volenté aan. Een 

heerlijke keurslager die het lekkere vlees zal bereiden & een gigantisch kinderdorp waar uw spruit zich 

volledig kan uitleven zijn maar enkele van de pluspunten die wij u bieden.  

Nadat u genoten hebt van uw heerlijke BBQ en dessert kan u deelnemen aan onze bingo-avond.  

Om 20.15 u worden de eerste nummers getrokken en maakt u kans op toffe prijzen. Dit jaar zal er weer 

een hoofdprijs zijn om ‘U’ tegen te zeggen.  

 

Op de BBQ à volenté zal er naast de traditionele vleesjes (saté, BBQ worst, hamburger, kipfilet, veggie 

burger, kinderlolly (balletjessaté)) dit jaar ook spek aangeboden worden. Uiteraard wordt er voor iedereen 

ook 1 dessertje voorzien. Als dessert zullen jullie kunnen kiezen tussen rijstpap, chocomousse of ijs.  
 

Om er voor te zorgen dat er genoeg vlees en dessert aanwezig is op onze BBQ, vragen wij jullie bijgaand 

strookje in te vullen. Gelieve het strookje te bezorgen voor 26 juli aan iemand van de leiding of mail je 

bestelling door naar ceulemanseline@gmail.com  

 

Wij hopen jullie alvast te mogen verwelkomen tijdens ons feestweekend. 

 
 

Groetjes van het van KLJ Lier Zuid -xxx- 

 

De familie …………………………………………………… schrijft zich met ……. personen in voor de BBQ 

Aantal personen van 10 jaar of ouder:  ……………… x 16 euro / persoon =  …………………………… euro 

Aantal personen van 4 jaar of ouder:  ………………  x 10 euro / persoon =  …………………………...  euro 

Aantal personen jonger dan 4 jaar:  ………………  x 0 euro / persoon =   …………………………...  euro  

Dessert 

Gewenst aantal:   Ijsjes:   …………………………..  

    Rijstpap:  ………………………….. 

   Chocomousse …………………………..   

Totaal =  …………………………… euro 
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