Beste liefhebbers
Zoals iedereen ondertussen wel zal weten, is op 25 november onze lokaalhouder Peelman
Eduard overleden aan COVID-19.
Daarmee komt er ook een einde aan de jarenlange verblijfplaats van onze maatschappij aan
den Rodendries te St-Anna.
We willen hierbij Marie-Anne bedanken voor al hetgeen ze voor onze maatschappij heeft
gedaan gedurende vele jaren. We zullen haar en het café zeker missen.
Daarmee hadden we twee opties voor de toekomst: ofwel stoppen of op zoek gaan naar een
andere locatie. We hebben gekozen voor de tweede optie. Na contact met de K.B.D.B wat de
uitwijkmogelijkheden waren, konden we op zoek. De locatie moest gevonden worden te
Waasmunster, Hamme of fusioneren met een bestaande maatschappij.
Hierbij kan ik jullie meedelen dat we in Hamme een nieuwe locatie gevonden hebben.
Vanaf volgend jaar zijn we welkom in TAVERNE – FEESTZAAL DURMEDROOM
KAAIPLEIN 28 9220 HAMME
BIJ
KIM EN BART
We zijn Kim en Bart dan ook zeer dankbaar dat we bij hen terecht kunnen.
Op zaterdag 26 december zijn we samen met onze nieuwe lokaalhouders en de schepen van
sport de mogelijkheden gaan bekijken. De gemeente heeft ons beloofd te helpen bij de uit te
voeren werken.
We hebben nog drie maanden om alles in orde te brengen tegen de start van het nieuwe
seizoen. We zullen dan ook alles in het werk stellen om tijdig klaar te zijn.
Tot op heden zitten we nog steeds met het coronavirus dat een normaal leven nog niet
mogelijk maakt.
We hebben dan ook besloten om een online bonverkoop te houden. Die zal normaal
doorgaan op www.duivenverkoop.be doorklikken naar bonnenverkoop
We weten dat dit voor iedereen niet gemakkelijk zal zijn om volgen maar veel andere keuze
is er niet. Je kan ook via contact met ons bestuur een bod uit brengen.
Dit jaar zullen we niet langskomen om bon te vragen maar rekenen we op jullie
medewerking om dit onderstaand formulier in te vullen en te bezorgen tegen uiterlijk 10
januari aan één van onze bestuursleden of een bevestiging te sturen naar
geert.vanhavermaet@telenet.be
KASTOESTAND op dit moment: 12623,16€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende: _______________________________________________
Adres + telefoon- of gsm-nr_______________________________________
Schenkt bon jonge duif 2021 afhalen rond___________________________
Bon voor koppel eieren afhalen rond ________________________

Verder wens ik jullie naam van het ganse bestuur en medewerkers een gelukkig en gezond
2021 toe.
Mvg
Geert

