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Geachte schenker,  

Beste sportvriend, 

Hierbij willen we je vooreerst hartelijk danken voor je prachtige schenking t. v.v.  het 40 jarig bestaan 

van de Molse Fondclub . Zonder de steun van velen, waarvan deze schenkingen  deel uitmaken, 

konden we onze liefhebbers niet geven wat we al jaren  volhouden.  

Wij zijn dan ook zeer verheugd U en uw partner  te mogen verwelkomen  op de 

  

                              40° “NACHT VAN DE MOLSE FONDCLUB” die dit jaar doorgaat op 

          ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017 in  zaal  SPELLENBURG HAZENSTRAAT 5  2400 MOL.  

We bieden u deze avond een  GRATIS WINTERBARBECUE aan , om een goede organisatie te 

garanderen vragen we  om uw deelname te BEVESTIGEN VOOR 5 NOVEMBER 2017. Als je  niet 

deelneemt ben je zeker ook welkom vanaf 20u  want er staat genoeg op het programma om er een 

gezellige avond van te maken …. 

  

We starten die dag om 16 u met een receptie gevolgd door een winterbarbecue vanaf 17 u tot 19 u . 

Om 19u30 beginnen de huldigingen van de kampioenen, winnaars van de nationale criteriums , 

internationale supercup  afgewisseld met de  bonnenverkoop en de winnaars van de 

powergridclassic. Vanaf +/- 22 u zal een orkestje tussendoor  voor de nodige sfeer zorgen.   

   

De  bonnenverkoop, traditioneel zorgen we voor een sterke aanbieding , start +/- 10 november op 

WWW.BONNENVERKOOP .BE , zie bijgevoegde flyer .  Na de verkoop laten we u weten wie uw bon 

heeft gekocht . Meer info over onze club en deze bonnenverkoop kan je terugvinden op onze 

website    HTPPS:// MOLSE FONDCLUB.WIXSITE.COM/MOLSEFONDCLUB 

                       Je kan je deelname ( 1 of 2 pers) bevestigen op volgende telnrs. 

                                         Carlo 0499/239982  Jan 0495/204515  

 

Nogmaals bedankt voor de steun aan onze maatschappij en hopelijk tot zaterdag  25 november. 

Vriendelijke en   sportieve groeten               

DE  MOLSE FONDCLUB 

 


