
Nuyts Jean

Van: "Harry Vanhoof" <harry.vanhoof1@telenet.be>
Aan: "Swa Beenaerts" <beenaerts@telenet.be>; "Rik Lemmens" <henri.lemmens@telenet.be>;

"Frans Vervaeren" <vera.werelds@skynet.be>; "Eddy Bertels" <bertels.eddy@skynet.be>;
"Jef Custers" <jefcusters2010@hotmail.com>; "Wim Mertens" <mertens.wim2@gmail.com>;
"Marc Keersmaeckers" <marc-keersmaekers@telenet.be>; "Marc Geenen"
<geenen.king@belgacom.net>; "Roland Heymans" <roland.heymans@hotmail.be>; "Jos
Wijnants" <speedy.rakker@telenet.be>; "mario zegers" <zegersmario10@gmail.com>; "mario
Zegers" <zegersmario@gmail.com>; "Andy Nuyts" <info@dakwerkenandy.be>; "Jean Nuyts"
<nuyts.jean@skynet.be>

Verzonden: donderdag 27 augustus 2015 21:40
Onderwerp: Re: Viswedstrijd tegen Nederland
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Beste,
Bouke vraagt me dringend het aantal deelnemers te melden. Kunnen jullie aub zo snel mogelijk
reageren?
Voor degene die geen vispas hebben kunnen we een meevispas regelen voor 1 dag.
Van Rik, Swa en Frans weet ik al dat ze meegaan.
Groetjes
Harry

Verstuurd vanaf mijn iPad

> Op 20-aug.-2015 om 20:15 heeft Harry Vanhoof <harry.vanhoof1@telenet.be> het volgende
geschreven:
>
> Hoi vismakkers,
> De beslissing is gevallen : Bouke kan enkel op 25 oktober onze wedstrijd organiseren.
> Graag zou ik zo snel mogelijk jullie beslissing willen kennen van wie er meegaat.
> De bijdrage bedraagt 25 € per deelnemer. Deze die geen vispas hebben voor Nederland moeten mij
zo snel mogelijk hun gegevens bezorgen, dan zorgt Bouke voor een dagvergunning.
> Ik hou jullie verder wel op de hoogte en bij vragen mail me maar.
> Groetjes
> Harry
>
>
> Verstuurd vanaf mijn iPad
>
>> Op 19-aug.-2015 om 21:53 heeft Harry Vanhoof <harry.vanhoof1@telenet.be> het volgende
geschreven:
>>
>> Beste makkers,
>>
>> Zondag hebben wij tegen Bouke gezegd dat we vrij zijn vanaf 18 oktober, maar dan vissen wij
onze laatste clubwedstrijd in Neerpelt.
>> Nu is mijn vraag : zijn jullie bereid om op een zaterdag in oktober te gaan vissen in Nederland
( wij vissen dan wel s' zondag een clubwedstrijd )
>> Vermits wij op kanaal gaan vissen en er een daguitstap van maken heb  ik ook Andy en Jean
Nuyts gevraagd. Zij zijn misschien ook geïnteresseerd
>> Anders moet ik voorstellen om op 25 oktober naar ginder te rijden.
>> Mag ik jullie vragen om zo snel mogelijk jullie mening en deelname te bevestigen.
>> Ik heb beloofd Bouke ten laatste mijn besluit mee te delen! Hij moet ook nog een en ander
regelen tegen die tijd.
>> Groetjes
>> Harry
>> Verstuurd vanaf mijn iPad


