Brothers and Sisters
Eerst en vooral moeten we jullie bedanken voor het vertrouwen dat u ons geeft.
We hebben dat gemerkt aan de talrijke inschrijvingen.
Daarom kan de vierdaagse reis naar Mons kan jammer genoeg niet doorgaan vanwege het aantal brothers
and sisters die willen meerijden.
Het aantal liefhebbers is dermate gestegen dat het hotel waar we aanvankelijk zouden naar toe rijden,
jammer genoeg niet voldoende kamers vrij heeft.
Aangezien de kostprijs zijnde (325 euro voor een 2 persoonskamer en 240 euro voor een singel) reeds
afgesproken was, was het niet eenvoudig om een alternatief te vinden in dezelfde prijsklasse.
Dankzij wat opzoekwerk en een kordaat optreden van onze "Vice Press" zijn we er toch in geslaagd een
mooi en gezellig hotel te boeken, maar wel in Nederland in Zevenbergen.
Dus we gaan de "lage landen" wat onveilig maken.
Het management van het Golden Tulip hotel van Zevenbergen gaat er voor zorgen dat we gedurende de
vier dagen 10-11-12-13 mei voor de reeds gestelde prijs 3 overnachtingen krijgen alsook 3 x ontbijt en 3
x avondeten. Andere mogelijkheden waren veel duurder en daardoor hadden we misschien alles moeten
uitstellen.
Ik hoop ten volle op jullie begrip dat we voor deze oplossing hebben gekozen zodat wij uiteindelijk na
veel zoekwerk er toch nog een gezellig week end van kunnen maken.

Nu dat we veranderd zijn van hotel zijn er
nog enkele kamers in optie genomen . Liefhebbers kunnen dus nog inschrijven tot ten laatste vrijdag 26
januari 2018. Gelieve dan wel zeker 325 euro voor een dubbel of 240 voor een singel kamer te storten
voor vrijdag op rekeningnummer:
BE 51 3200 2508 3462 met vermelding van uw naam, voornaam, geboortedatum alsook ook van uw
partner. Diegene die nog niet hebben voldaan aan deze richtlijn gelieve dit zo snel mogelijk door te
mailen naar : werner.vercammen@telenet.be of naar: werner@windandfiremc.eu.
Met vriendelijke groeten
De Vice Press.

