
                                                                                       

Nieuwjaarswensen 2023 

Beste duivenliefhebbers, 

Het voltallig bestuur van Union Gistel houdt eraan om jullie allemaal een gelukkig 
nieuw jaar te wensen met vooral een goede gezondheid met veel vreugde in het 
leven een prachtige kweek en een grandioos sportjaar met de duiven. 

Vergeet niet van op 15 jan vanaf 10 uur naar onze nieuwjaarsreceptie te komen in 
ons lokaal De Sportvriend, bij Conny en Nico in Ettelgem. 

Nog zo’n belangrijke en grandioze dag wordt 04 feb 2023. 
Vanaf 12 uur wordt u verwacht in Salons De Vrede in Ichtegem voor ons 
onnavolgbaar kampioenenfeest met gebruikelijk de vieringen van onze kampioenen 
en met als bijkomende smaakmaker onze charmezanger Stoffel Dekeyser. 

Op het menu: 

 Aperitief met enkele fijne hapjes aan tafel geserveerd 
 Buffet van verfijnde koude voorgerechten 
 Warm visbuffet en soepbar 
 Verscheidene warme vleesgerechten met dagverse groenten en 

aardappelbereidingen 
 Dessertbuffet met koffie of thee 
 Gepaste wijnen en reguliere dranken tot aan de koffie inbegrepen 

Dit alles voor de fantastische prijs van € 70,00. Inschrijven en betalen kan vanaf 
heden in ons lokaal, storten kan ook op de rekening van Union Fondclub Gistel, KBC 
BE17 4729 0090 1121 met opgeven van naam & aantal personen + een mailtje naar 
Luc Brouckaert  p.leke@hotmail.be 

Tussendoor hebben wij nog onze bonnenverkoop met, al zeggen we het zelf, 
fantastische aanbiedingen voor elk wat wils. 

De bonnenverkoop start op 10 jan 2023 vanaf 18u00 uur, op Duivenspel.be.  Er kan 
digitaal geboden worden tot vrijdag 20 jan 2023 om 20u00 uur. Daarna volgt er nog 
een zaalverkoop op zondag 22 jan 2023 vanaf 14u00 uur. 

We geven u alvast de link door zodat je terecht komt op de lijst met alle 
bonverkopingen 
Eens gepubliceerd gaan we dan de directe link geven rechtstreeks naar onze 
verkoping.. 

https://veilingen.duivenspel.be/nl-BE/bonverkopen/ 

Het bestuur: 

Patrick, Luc, Luc, Johan, Wilfried, Gerard, Rik. 


