
Zoals voorop gesteld tijdens onze vergadering zal het vissen aan zee kunnen doorgaan,

op het weekeind van 9/10/11 oktober 2009 is het vast gelegd,

De leifhebbers worden verzocht om op vrijdag 9 oktober 2009 samen te komen aan

het clublokaal sporthal DEN UYT om 14u00 stipt

Gezamenlijk rijden we tot net voorbij het klaverblad te Gent, waar een kleine pitstop

( plasje maken, tasje koffie of dergelijke drinken )

Na deze korte stop ( + 30 minuten ) rijden we nog een uurtje tot Lombardzijde dorp,

naar het hotel "De Zeekameel", aankomst aldaar omstreeks + 17u00 voorzien

Inschecken en kamerbedeling, we kunnen echter maar over drie tweepersoonskamers

meer beschikken, andere kamers zijn voor vier personen

Omstreeks 19u00 is er een barbecue voorzien met een lekkere sangria als welkomsdrank

Daarna lekker barbecue in de tuin achter het hotel, na het eten kunnen diegene die

heel moe zijn direkt naar bed gaan, de anderen weten zich zeker nog wel bezig te houden

De volgende morgen ( 10 oktober ) is het ontbijt voorzien tussen 8u00 en 9u00

U kan tijdens het ontbijt zelf een lunchpakket klaarmaken ( 2 pistolets + extra brood,

en beleg allerlei, 1/2 liter water en een blikje fruitsap aan € 5,00/ persoon, apart te betalen

De kostprijs ZEEKAMEEL:

2 Overnachtingen met ontbijt + barbecue + sangria = € 54,00/ persoon

Lunchpakket € 5,00/ persoon extra, de andere comsumptie's zijn voor eigen rekening

Koffie voor bij lunchpakket, daarvoor kan ik zelf thermoskannen mee nemen, en deze

laten vullen voor een kleine prijsje

Zaterdagavond GRILL in taverne THE SAILORS:

Dit is niet verplicht maar het is er zeker lekker eten en gezellig, enkele menu's:

Rundsbrocchette + Merguez 17,00€  

Spiering + boudin + Merguez 14,00€  

Boerenworst (50 cm lang) + boudin + merguez 14,00€  

Geglilde scampi's 14,00€  

Ribstuk + merguez 18,00€  

Rumsteak + merguez 16,00€  

Melkzwijn + mergeuz 12,00€  

Varkensbrochete 14,00€  

Scapenvlees + boudin + merguez 16,00€  

Ribbetjes ( 3 grote stukken ) + merguez 13,00€  

Hierbij wordt er een grote/hete aardappel in de schil geserveerd, lookboter,

     Koninklijke Vissersclub Moed en Geduld Mol

Visweekeind aan zee, vervolg,



     Koninklijke Vissersclub Moed en Geduld Mol

Visweekeind aan zee, vervolg,

tomatensaus met ajuin, dik gesneden boerenbrood, lekker en voor sommigen zeker te veel

Ook hier zijn de dranken exclusief, voor eigen rekening

Aan de ZEEKAMEEL kunnen wij onze auto's achter het hotel plaatsen, zo nodig

krijgen wij een garage ter beschikking om onze vistuigen in op te bergen

Er is nog een gelegenheid om zondag een middagmaal te gebruiken, dit moet dan wel ter

plaatse tijdig besteld worden, ik denk dat we voor deze prijs zeker niet moeten laten

Ik dienechter wel tijdig een bevestiging door te geven hoeveel personen van onze club,

al of niet met hun echtgenote, vriendin, vriend of andere niet vissende zielsverwanten

willen meegaan. Ik zou dan ook voorstellen om eens te gaan vissen op de Bloso zeilput

en eventueel de zondag voormidddag eens naar Plassendaelskanaal te rijden, deze

viswaters liggen vlak bij elkaar op 2 kilometer van het hotel verwijderd.

Laat ons hopen dat we goed weer hebben, dan kan er nog weinig verkeerd lopen,

zullen we maar denken. Indien er dames meegaan zij hebben auto's terbeschikking

ze kunnen gaan wandelen (bv. Promenade in Nieuwpoort ) een ijsje eten, shoppen, enz.

Ik weet zeker dat ze er zich niet gaan vervelen

Om laattijdige afzeggingen te vermijden, na bevestiging van het hotel ( voor augustus )

vragen wij een voorschot van € 50,00 te willen betalen op de vergadering van de 

eerste zaterdag van de maand augustus

Dus op zaterdag 1 augustus 2009 om 20 u. in sporthal "Den Uyt" te Mol, gelieve dan

deze strook mede te brengen ingevuld en met de nodige bijdrage als voorschot  

Ik ondergetekende …………………………………..zal met …… meegaan naar zee

Ik ga akkoord met de vooropgestelde planning ja neen

Ik zal deelnemen aan de barbecue met ……… personen ja neen

Ik zal deelnemen aan het grillmenu met ……… personen ja neen

Doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening

INSCHRIJVINGSSTROOK.


