
Traditiegetrouw worden er in 2008 ook weer mosselen aangeboden aan onze clubleden.

Het mosselfestijn zal dit jaar niet doorgaan s'avonds na de laatste wedstrijd.

Omdat we al onze leden, dus ook dezen die de mosselen altijd zo lekker klaarmaken,

de kans willen geven om zich tijdens de laatste wedstrijd te kunnen verdedigen voor einstand.

Dit jaar heeft het bestuur besloten om het mosselfeest te houden in de maand december,

de tweede zaterdag ( 13-12-08 ), tijdens de maandelijkse vergadering die een week later is.

Voor dezen die honger hebben, geef uw deelnameformulier tijdig af bij bestuurslid,

ten laatste voor 06-12-08 om ons in gelegenheid te stellen zeker voldoende lekkere

zeevruchten voor jullie te bestellen

Tevens willen wij u erop attent maken dat er ook nog ieder jaar gekaart wordt.

Onze zettersprijskamp zal dit jaar doorgaan in het clublokaal en wel op 6 december om 20u.

(tijdig inschrijven aub. bij de bestuursleden )

Iedere hulp is welkom, maar we hebben ook nog kaarters nodig, dus maak bij kennissen

en vrienden nog wat reclame, of breng ze gewoon mee naar de sporthal " Den Uyt"

Op 8 november is er een zetterprijskamp in "Het Volkshuis", rozenberg Mol 

Zij kwamen vorig jaar ook naar onze wedstrijd met verschillende tafels

Wij zien ons dan ook verplicht om bij hen aanwezig te zijn met enkele tafels, ook om 

een beetje reclame te maken voor onze zettersprijskamp, de liefhebbers worden

dus verwacht om 19.00 uur aldaar.

DEELNAMESTROOK MOSSELFEEST (voor clubleden )

Ondergetekende ……………………………….zal met ……………. Personen,

deelnemen aan het mosselfeest op 08 november 2008 om 18.00 uur

DEELNAMESTROOK ZETTERSPRIJSKAMP ( voor iedereen )

Ondergetekende ……………………………….zal met ……………. Personen,

deelnemen aan het zettersprijskamp op 06 december 2008 om 20.00 uur

Aandachtvestiging/belangrijk:

Gelieve tijdig deze strook aan bestuursleden te bezorgen of mailen ( harry.vanhoof@skynet.be )

Gelieve tijdig deze strook aan bestuursleden te bezorgen of mailen ( harry.vanhoof@skynet.be )

                     KONINKLIJKE VISSERSCLUB                                                            

"MOED en GEDULD" MOL.

MOSSELFEEST 2008

Het Bestuur.


