Deinze, mei 2017

NIEUWSBRIEF 2017
Geachte,
Met deze veertiende editie van de nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van het
reilen en zeilen in Vosselare Put. Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen? Fijn, dit kan.
Stuur een mailtje naar: vriendenvosselareput@gmail.com met melding ‘elektronisch nieuws van
Vrienden van Vosselare put’.

NIEUW SEIZOEN 15/05 - 15/09/2017
In de nieuwsbrief van vorig jaar kondigden we reeds aan dat er een nieuw toegangssyteem komt.
Met het nieuwe systeem willen we meer veiligheid op en rond de weide en een betere toegangscontrole. Het abonnement wordt een type klantenkaart. Om dit abonnement aan te maken hebben
we echter wat gegevens nodig. Op onze website kan je bij 'abonnement' op voorhand die gegevens
doorgeven. Op vertoon van de bevestigingsmail (met QR code) die je ontvangt, haal je in het clubhuis
je abonnement af en kan je het abonnementsgeld betalen. Let op: enkel contante betaling.
Laat jouw abonnement inscannen aan de ingang van de ligweide, zo ontvang je een polsbandje voor
die dag die je toegang verleent tot de weide en de kleedcabines.
Bezoekers die een dagticket kopen krijgen eveneens een toegangsbandje om de pols.
In beide gevallen zijn de toegangsbandjes slechts 1 dag geldig en kunnen niet hergebruikt worden.

Dit zijn ongewijzigde prijzen voor seizoen 2017:
Individueel abonnement: 18 euro - Familie abonnement: 45 euro Te bekomen in het clubhuis bij Yves (clubuitbater)
Kinderen tot 4 jaar: gratis - Toegangspolsbandje: 2,5 euro Te bekomen aan ingang weide of bij de clubuitbater

BBQ-feest - zaterdag 1 juli 2017
Naar jaarlijkse traditie hernemen we dit jaar ook ons BBQ-feest dat zal doorgaan op zaterdag 1 juli
2017, aanvang om 18.30u.
Inschrijven kan enkel door vooraf te betalen op het rekeningnummer BE43 0636 0126 0801
met vermelding van naam/voornaam en aantal personen. De persoon die instaat voor de betaling
is ook de persoon die zich op 1 juli aanmeldt.
Programma
19u-21u: BBQ
Traditiegetrouw brengt iedere deelnemer tafelkleed, borden en bestek mee.
20 euro voor de volwassenen & 10 euro voor de kinderen tot 12 jaar.
Het aperitief & het zelfgemaakte dessert door onze bestuurleden krijgen jullie erbovenop.
Inschrijven voor de BBQ kan via www.vosselareput.be. Daar kan je het inschrijvingsformulier
invullen. Let op: de barbecue is beperkt tot maximum 100 personen.
Meer info en abonnement aanvragen: surf naar www.vosselareput.be of
www.facebook.com/VosselarePut
Met vriendelijke groeten,
Michiel van der Heijden, Ginette Filliers, Bruno Dhaenens, Florent Van Broek, Guy Onderbeke,
Dominique Lagrange, Inge Onderbeke, Lynda Minnens, Didier Thaler, Philippe Clauwaert.
De Vrienden van Vosselare Put VZW
Kleine Pontstraat nr. 5, 9800 DEINZE

Tip

Kom eens met de fiets of te voet, want op drukke dagen zijn de parkeerplaatsen snel vol.

