Các bạn thân mến !
Sau 4 buổi họp và tranh-luận vô cùng sôi nổi và vui vẻ (!), BTC hân hoan thông báo ñến các bạn
một chương-trình MỚI với 3 thay ñổi như sau :
1.
Qua những trao ñổi thư từ mấy tháng qua cùng toàn thể các bạn, BTC chúng tôi nhận thấy
rằng ñại ña số tham dự viên không mong muốn có chương trình du ngoạn (excursion, visite) song
song với ñêm hội ngộ (gala de Retrouvailles).
ðáp ứng mong muốn ñó, chúng tôi ñã lấy quyết ñịnh là dồn hết nỗ lực vào

ðêm Hội Ngộ (Gala des Retrouvailles JJR-MC 68)
ngày thứ bảy 14 tháng 08 năm 2010
2.

ðịa-chỉ sẽ là : Salle ONS HUIS
(ở Bruxelles)
Burgemeester Willem Servranckxplein, 18
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Link Google Map:
http://maps.google.be/maps?q=50.870139,4.448991&num=1&sll=50.869819,4.448993&sspn=0.0
06295,0.006295&hl=fr&ie=UTF8&ll=50.870179,4.448991&spn=0.006459,0.013754&z=16&iwloc=
A

3.

Số tiền ñóng góp sẽ là 75,00€ / người (thay vì 125,00€ / người)
(BTC sẽ hoàn trả tại chỗ số tiền sai biệt (50,00€ / người) cho những ai ñã ñóng chi phí ñầy
ñủ trước ñó).

Chương trình sẽ gồm có các mục sau ñây :
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

bắt ñầu từ 18g30 : tiếp ñón quan khách, với khai vị / apéro
19g30 : Tiệc / Gala
thực-ñơn sẽ ñược gửi sau (nhưng chắc chắn là sẽ rất ngon)
rượu (1/2 chai một người), nước (¼ chai /người) và café
sẽ có bar cho những ai muốn mua thêm
chương trình văn nghệ :
Ban nhạc Rice Cooker (JJR multi-génération) : concert khoảng 1 tiếng
Karaoké (những giọng ca bất hủ của promo 68 và khác)
chương trình dạ vũ
Ban nhạc Rice Cooker (JJR multi-génération)
DJ : Mister Oh Yeaaah…

BTC mong chờ các bạn ghi tên thật ñông ñảo (và cỗ võ ghi
tên) qua trương mục :
75,00€ / người
(IBAN) BE 87 953004814094
(BIC) CTBKBEBX
au nom de : THE THANH LUONG
với ghi chú tên họ và số người tham dự.
Song song, xin vui lòng gởi một email ( luongthethanh01@yahoo.com )
ñể báo là ñã chuyển tiền vô trương mục.
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Thay mặt BTC,
ðồng CEO,
Lương Thế Thành & Trần Viết Thụy
TB :
1.
BTC sẽ thông báo ñến các bạn danh-sách các khách-sạn trong vài ngày tới
2.
BTC cũng sẽ thông báo những “ñiểm hẹn” ñể chúng ta có thể gặp nhau những
ngày Thứ Sáu 13.08.10, trưa Thứ Bảy 14 cũng như trưa Chủ Nhật 15.08.10.

24/04/2010

J:\CO_Belge_JJR68_Docs\CO_Belgium_Lettre_d20100422.doc

Page 2 of 2

