De Belseelse Trappers nodigen uit en trakteren!

Beste Trappers,

Bij slecht weer gaat het ontbijt nog steeds door, en kan je te voet of met de auto
naar de sporthal komen om aan te schuiven aan tafel.
We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn om er een gezellige dag van te
maken.

We hoeven jullie niet te vertellen dat we de voorbije tijd 2 bijzondere jaren hebben
beleefd.
Door de pandemie en de bijhorende maatregelen konden tal van gebeurtenissen
waar we naar uitkeken niet doorgaan. Onze tweedaagse is al 2 keer uitgesteld, het
Trappersfeest en de jubileumviering van het 50-jarig bestaan kon vorig jaar niet
doorgaan, geen seizoensstart met koffietafel, geen rondrit bij de sponsors, geen
barbecue in juni, …
Zelfs de eenvoudige wekelijkse clubritten moesten enkele keren worden
opgeschort en toen we toch weer konden rijden, waren ook lange ritten niet
vanzelfsprekend.

Inschrijving ontbijt (alleen leden, gratis deelname)

Naam: .........................................................................................................................
Bevestig mijn deelname aan het ontbijt op zondag 12 september 2021 om 9 uur in
de cafetaria van Sporthal De Klavers.

Nu het ergste hopelijk achter ons ligt, de vaccinaties en andere maatregelen hun
werk doen, is er stilaan weer meer en meer mogelijk.
Om het gemis aan alles wat hiervoor werd opgesomd enigszins te verzachten,
plannen de Belseelse Trappers op zondag 12 september een speciale Trappersdag.

Inschrijving Barbecue (zondag 12/9/2021, 16:00, De Klavers)

De voorziene ritten vervallen. In de plaats komen we wel om 9 uur naar de kantine
van de sporthal, maar bieden we eerst een koffietafel aan voor alle leden die in
orde zijn met hun aansluiting voor dit seizoen (lidgeld, kledingdracht). Als de
koffiekoeken opgesmuld zijn, rijden beide groepen een tocht door het Waasland
van een 90 à 100 km.

Naam: .........................................................................................................................

Na de terugkeer in Belsele (tussen 13:30 en 14:00) kan iedereen naar huis om zich
op te frissen en om te kleden, om tegen 16 uur weer naar de sporthal te komen,
waar we voor alle leden een gratis barbecue organiseren (dranken niet
inbegrepen).

Betaling:

Bij deze barbecue zijn ook familieleden en vrienden welkom. Zij betalen 14 euro.
Om alles in goede banen te leiden en de bestellingen bij de bakker en slager te
kunnen doorgeven, is het nodig om op voorhand je deelname te bevestigen voor 5
september.

Aantal leden (gratis): ..................................................................................................
Aantal Niet-leden (14 euro): ............... x 14 euro = …………………………….. euro totaal

 contant
 Via overschrijving op BE56 8508 1661 3288

