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Het is gebeurd ….. deze zin wordt momenteel vaak uitgesproken op het eind van een
populaire quiz op TV! Wel….we gaan deze nu ook eens gebruiken in de context van
Kapelhoek !

Het is gebeurd… nieuwjaarsreceptie wordt kermisreceptie!
Reeds héél wat jaren organiseren wij met het comité een nieuwjaarsreceptie voor
alle inwoners van de wijk …. én ook reeds héél wat jaren organiseren wij met het
comité een wijkkermis waarin de vrijdagavond eigenlijk een soort ‘wijkavond’ is!
In 2019 wensen wij deze 2 in één te voegen en wordt er dus géén nieuwjaarsreceptie
voor de wijkbewoners georganiseerd! Het is dus gebeurd….
Maar …. er wordt dus op de vrijdagavond van de wijkkermis een receptie
georganiseerd alléén voor de wijkbewoners!

Blokkeer dan nu al je agenda : vrijdagavond 24 mei 2019 !
Die avond nodigen wij alle wijkbewoners uit in de feesttent voor een leuke en toffe
receptie! We zorgen voor een hapje (méér dan eentje) en voor drank! We zorgen
voor een leuke sfeer waarin alle wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en
bijpraten!
We hebben de tent voor ons alleen …. die avond kan het al niet meer stuk! Meer
info rond het kermisprogramma volgt later zeker nog!

Maar niet getreurd …. Wil je samen met je buren uit de Kapelhoek alsnog nieuwjaar
vieren?
Laat het niet aan je hart komen en kom op zondag 6 januari naar het G.
Martensplein! De jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie vindt in 2019 ook
plaats in Zulte en daar staat het Kapelhoekcomité met een eet- en drinkstand!
Welkom aan iedereen voor een natje en een droogje!

****
Alvast paar data om te onthouden

6 januari 2019 – gemeentelijke receptie op G Martensplein
1e zaterdag in maart – zwerfvuilactie
24-25-26 mei – wijkkermis (en ook normaal gezien Europese – Federale – Vlaamse
verkiezingen op zondag)

We zijn er héél vroeg mee maar beter te vroeg dan te laat…

