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Voetbal een feeste …..oak voor alle kapelhoeknaars!
Ja’t, ‘t es nogal iets om mee uit te pakken ee! We’n ier ne eige’n voetbalploeg,
de dienen van Zulte-Waregem! Sommesten noemen em oak Essevee of a zoiets
moar goe…. we doen nie an politiek ee! Da‘es veur oktobre! Gunder weet – of
wete nie – moar in mijn jonge jaren eek nog vele gevoetbald! Ik stonne soms
vanveurn, soms alachter, soms ne kee in de goale….ja, ja … in diene tij moesten
we vanalles kunn’n! Da’ is noi nie mee zoals noi ee da ze allene moar ep één
plekke spelen! Ah ja, die goeien ouden tij zoense da al ne kee durven zegg’n!
Da was ook den tij zonder de play-offs (of oe noemt dat nu allemoale). Ton wa
diene ploeg die best van allemoale speelde nog altijd kampioen! Als ‘t seizoen
nui gedoan es moesten ze nog ne kee tegen mekaar spelen om uit te maken
wie dat er gewonnen es! Ja zeg, zo blijft de bezig é! De beste zijn wint en
daarmee basta…. maar allé… ik ee ‘et nie voar ‘t zeggen é.
Van de voetbal geklapt, we zijn met de ganse Kapelhoek uitgenodigd om ne kee
tegare VOOR NIETS naar ne match te gaan kijke’n! Op vrijdag 18 mei is’ter
ten achtenalf savonds de match Zulte-Waregem tegen Lierse en we reserveren
de ganse tribune! Biechte waareid!
Allemoale uit onze wijk mag mee! Wat moeje doen en oe da’ je aan kaarten
raakt lees je ep de achterkant van deze Kapellegazette! Ik zoe zegg’n…. wees
moa sportief en ga met ons mee naar de voetbal gaan kijken!

Sportieve groeten van Marcel van de Kapelhoek

Vrijdag 18 mei om 20.30u
Regenboogstadion – Waregem
TEGEN

Iedere Kapelhoeknaar kan deze match

GRATIS bijwonen!

Ben je 7 of 77 jaar, ben je man of vrouw, ben je alleen of met het ganse gezin,
ben je …. geen probleem ! Je kunt erbij! Een ideale gezinsuitstap om met je
kapelhoekburen en – vrienden op stap te gaan! Wat moet je doen?
Reserveer je kaarten via info@kapelhoek.be of breng het onderstaande strookje
binnen! Per deelnemer hebben we naam + adres + geboortedatum nodig! Dit graag
vóór 1 mei as. Uw kaarten worden vooraf thuis geleverd en we zien elkaar dan in
het stadion!
Strookje binnenbrengen kan bij Johan (Texelhoek 2) of Sally (Kouterweg 38) of
Marc (Oude Weg 150) of Elien (Ommegangstraat 5)

Sportieve groeten en….. laat er ons een leuke burenavond van maken!
---------------------------------------------------

Wij komen zeker naar de match op vrijdag 18 mei !
naam

adres

geb. datum

Heb je nog méér namen …. géén nood ! Voeg een blaadje hierbij met alle gegevens en we zorgen
ervoor!

