Belangrijke nieuwsjes

1. Nieuwjaarsdrink op zaterdag 6 /01/18 om 19.30u in café De Sportwereld.
Opnieuw verwent Charlotte ons met enkele hapjes en speelt de live-band
Cosy Corner ! We kunnen dus meteen het nieuwe seizoen feestelijk inzetten :
keuvelen, grapjassen, zingen, dansen… en de penningmeester is van de
partij ! In het begin van het jaar is hij altijd (nog al tamelijk) gul !!!
Laat die avond dus niet zomaar aan je voorbij gaan. Kom er op af, je zal het je
niet beklagen en natuurlijk zijn de geliefden ook welkom.
PS. Je kunt misschien ook de papieren voor teruggave van het ziekenfonds
meebrengen, de voorzitter zit klaar met de clubstempel in aanslag.
2. Clubsouper op zaterdag, 24 februari om 19.00u in de Floreal
Het feest anno 2017 was in alle opzichten een voltreffer. We proberen op
hetzelfde elan door te gaan, maar we zijn wel verplicht het concept enigszins
te wijzigen, vermits wij de MTB-tocht niet meer inrichten.
De muziek (Leslie en Robin) blijft dezelfde, de optredens zijn er ook weer,
speeches en uitreiking van de klassieke trofeeën krijgen natuurlijk ook een
plaats.
Wat is er dan veranderd ?
We kunnen nu allen onze voeten onder tafel steken zonder dat iemand van
ons nog een poot moet uitsteken (contradictione in terminis ?).
Dat wil dus zeggen dat we bediend worden van begin tot einde. Alle details in
geuren en kleuren verder in dit bericht !
Last but not least : voor de aanwezige leden ligt er nog een verrassing klaar !
3. Verzekeringen
Praktisch iedereen is in orde met de verzekering naar de club toe.
Volgend jaar gaan we verder op dezelfde wijze : de club betaalt collectief en
daarna stort ieder lid afzonderlijk zijn/haar bijdrage op de clubrekening.
Zo zijn we zeker dat iedereen op tijd in orde is met de bond en voor de
secretaris is dit heel wat werk gespaard.
Mogen wij vragen dat zij, die nog niet hebben overgeschreven, dit toch in de
kortste keren doen, opdat zij met blanco strafblad naar de club toe het jaar
2018 kunnen inrijden.
Langs deze weg inmiddels iedereen een gezond 2018 toegewenst, vrij
van zorgen en met heel veel fietsplezier.

Clubsouper

We spreken af in de FLOREAL, Nieuwpoort-bad om 19.00u. De ingang is in het
restaurant De Kotter, Albert I laan of achteraan langs de Dienstweg. In de
Kotter wijzen richtingsaanwijzers naar de zaal waar we er zullen invliegen.
Zoals verleden jaar verzorgt Leslie de muzikale receptie, waarvoor we hem nu
al bedanken. Onze platendraaiers van dienst zijn opnieuw Robin en Sandra,
met vooral muziek uit de goede oude, maar ook recente tijd. Er zal alleszins op
alles kunnen worden gedanst.
Aperitief, wijn en water aan tafel zijn inbegrepen. , De club trakteert zeker ook,
geen nood. Later betaalt ieder voor zichzelf.
We starten zeker om 19.00u omdat alles moet afgelopen zijn om 2 a.m.
Wat kost het ? Voor dit schitterende menu (keuze uit twee) en de ganse
avond leute en plezier.
→→→→→→→

50 euro

Elk lid mag één persoon meebrengen aan dezelfde prijs. Wie meer vrienden wil
meebrengen, mag dat, maar dan aan 55 euro. Natuurlijk houden we rekening
met de beschikbare plaatsen.
Overschrijven ( liefst vóór 14 februari ) op rekening van de club met
duidelijke vermelding van : het aantal personen en je gekozen menu(’s)
(menu 1 of 2) !
BE 28 7330 2277 4620 , KVWN, Ieperstraat 13, 8620 Nieuwpoort

MENU 1
Aperitief van het huis met wachtbordje
xxxxxx
Gegratineerde visschelp met broccolimousse
xxxxxx
Op vel gegaard kabeljauwhaasje op een bedje van spinazie

met witte wijnsaus en Hertoginnenaardappelen
xxxxxx
Dessertbord van de chef
xxxxxx
Wijn, water en koffie of thee inbegrepen

MENU 2
Aperitief van het huis met wachtbordje
xxxxx
Garnaalkroketje met z’n garnituur
xxxxxx
Eendenborstfilet met sinaasappelsaus, gebakken
champignons en rostï aardappelen
xxxxxx
Dessertbord van de chef
xxxxxx
Wijn, water en koffie of thee inbegrepen

