
	  

	  

Beste	  LCO-‐er	  van	  weleer,	  
	  
Vanaf	  dit	  jaar	  steken	  we	  onze	  oud-‐leerlingenavond	  in	  een	  nieuw	  jasje.	  Velen	  onder	  jullie	  wensen	  
immers	  ook	  leerlingen	  van	  een	  jaartje	  hoger	  of	  eentje	  lager	  terug	  te	  zien	  …	  
	  
Vanaf	  dit	  jaar	  sturen	  we	  dus	  een	  uitnodiging	  naar	  AL	  onze	  oud-‐leerlingen.	  We	  willen	  er	  graag	  met	  
z’n	  allen	  een	  heel	  groot	  feest	  van	  maken.	  Oud-‐leerlingen	  die	  net	  5,	  10,	  15,	  20	  jaar	  of	  langer	  zijn	  
afgestudeerd,	  krijgen	  voorrang	  bij	  inschrijving,	  worden	  extra	  verwend	  en	  mogen	  aan	  de	  VIP-‐tafels	  
plaatsnemen.	  Onze	  speciale	  aandacht	  gaat	  dit	  jaar	  uit	  naar	  de	  promoties	  eindigend	  op	  3	  en	  8.	  	  
	  
Om	  jullie	  te	  kunnen	  verwelkomen	  op	  onze	  oud-‐leerlingenavond	  steken	  wij	  op	  zaterdag	  10	  maart	  
2018	  de	  refter	  in	  een	  nieuw	  kleedje.	  	  Jullie	  zijn,	  samen	  met	  uw	  partner	  en	  vrienden	  van	  harte	  
welkom	  !	  Wij	  hopen	  jullie	  talrijk	  te	  mogen	  ontvangen	  !	  
	  

Thema	  :	  Italia	  	  	  	  
	  
Hoe	  reserveren	  ?	  
Voor	  een	  vlot	  verloop	  van	  de	  organisatie,	  vragen	  wij	  om	  vooraf	  in	  te	  schrijven	  via:	  	  

olb@lutgardiscollege.be	  
Vermeld	  zeker	  uw	  naam	  en	  voornaam,	  uw	  afstudeerjaar	  en	  het	  aantal	  menu’s	  dat	  u	  wil	  bestellen.	  
U	  kan	  ook	  voor	  een	  vegetarisch	  menu	  kiezen.	  	  
	  
De	  prijs	  bedraagt	  €	  30	  per	  persoon	  en	  dient	  te	  worden	  overgeschreven	  op	  rekening	  BE38	  4254	  
0938	  6172	  (BIC:	  KREDBEBB)	  ten	  laatste	  op	  woensdagavond	  28	  februari	  2018.	  Voor	  dit	  bedrag	  krijgt	  
u	  een	  aperitief	  met	  hapjes,	  een	  Italiaans	  gerecht	  naar	  keuze,	  een	  dessertenbuffet	  en	  dranken	  à	  
volonte	  tot	  middernacht.	  
Gelieve	  de	  mededeling	  “OLB	  2018	  +	  naam	  +	  afstudeerjaar”	  te	  gebruiken.	  Je	  inschrijving	  is	  pas	  
definitief	  na	  ontvangst	  van	  je	  storting.	  Door	  de	  nieuwe	  aanpak	  zal	  er	  de	  avond	  zelf	  geen	  kassa	  zijn.	  
Tijdig	  inschrijven	  is	  dus	  de	  boodschap	  want	  het	  aantal	  plaatsen	  is	  beperkt	  !	  
	  
Om	  18u	  beginnen	  de	  festiviteiten.	  
Wij	  hopen	  van	  harte	  je	  te	  mogen	  verwelkomen!	  	  
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