UitnodigingNieuwjaarsreceptie

Beste “WAKKERS”,
De voorzitter en het bestuur wensen u het allerbeste voor het nieuwe wandeljaar 2015.
Zo een honderd jaar geleden waadden onze grootvaders, overgrootvaders in het slijk van de Westhoek.
Zij speelden een minuscule maar dramatische rol in het grote oorlogsspel
van keizers, koningen, generaals en andere sabelslepers.
Maar zo rond Kerstmis en in weerwil van hun officieren slaagden zij erin om een beetje menselijkheid
en mededogen te tonen ten opzichte van hun respectievelijke vijanden.
De kleine soldaat was helaas, heel kort, de personificatie van de solidariteit en de rede.
Dit alles in fel contrast met de waanzin van de oorlog.
“Wandelclub Al Kontent” is een grote club van vele kleine soldaten
elk met zijn eigen achtergrond en talenten.
De enthousiaste kilometervreter, de hardwerkende vrijwilliger, de boekhouder die op de kleintjes past,
de boer die zijn akkerland openstelt, de politicus die aan de kar steekt
of de bescheiden stille genieter die ziet dat het goed is.
Wij allen samen vormen het “DNA” of de ziel van onze vereniging.
Het is dan ook met respect en fierheid dat het bestuur u inviteert op onze 5de nieuwjaarsreceptie.
Een plek van solidariteit en warme menselijkheid.
U wordt verwacht op zaterdag 17 januari van 18h00 tot 20h00
in het MPI, Vurstjen te Evergem - ingang zijkant refter → volg de WAK pijlen
Verdienstelijke leden - vergeet jullie cadeaubon niet voor jullie kousen!
Om te reserveren graag een belletje of mailtje
naar het secretariaat tot en met 12 januari
Carlos Ingels - 0499 25 21 83 na 16h00 - carlos.ingels@gmail.com
Wij verwelkomen u graag
André, Ivan, Carlos, Ghislain, Marina, Chris
PS. Bakt u graag een cake of taartje … zoals vorig jaar, laat u gaan…
en breng dit gerust mee, want na de culinaire hapjes
is het tijd voor de koffie met ons selfmade overheerlijk dessertenbuffet.
En dat het smaakte … we likken onze vingers nog af.
Graag vermelden bij inschrijving - Alvast bedankt!

