
 

Beste muzikanten, majoretten, ouders, vrienden, vriendinnen, sympathisanten,

Het is nog eens zover : we willen jullie allemaal van harte uitnodigen op een 

harmonieën van Eine en Petegem

boottoc ht op de Leie te doen op zondag 24 augustus.  De boot vertrekt om 16u30 aan de 

Recollettenlei in Gent (aan het oude gerechtshof) en we zijn terug rond 21u.  Op de boottocht is er 

een koude schotel voorzien voor alle deeln

de Leie en dan terug naar Gent.  Ondertussen zorgen we wel voor wat “ambiance” op de boot met 

de muzikanten. 

Alle muzikanten, majoretten, bestuursleden, ouders, 

de harmonie een warm hart toedraagt, kan mee.

 

Wat kost dit nu ? 

De majoretten worden gesponsord door Danny Machtelinckx & Chri

wel, Danny & Christel!!! 

Muzikanten en bestuur betalen 10 euro

inbegrepen. Drank moet je hierbij nog zelf kopen.

Alle anderen betalen 35 euro per persoon

inbegrepen.  Drank moet je hierbij nog zelf kopen.

We moeten wel melden dat het 

boot.  Dit is een regel van de rederij en we hopen op uw begrip.

 

Wie wil meegaan: gelieve zo snel mogelijk in te schrijven via de bestuursleden of muzikanten

De plaatsen zijn beperkt en wie eerst 

Allen samen maken we er een plezante, aa

 

Tot dan, 

     

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten, majoretten, ouders, vrienden, vriendinnen, sympathisanten, …

we willen jullie allemaal van harte uitnodigen op een familie

harmonieën van Eine en Petegem.  Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om met ons een 

boottoc ht op de Leie te doen op zondag 24 augustus.  De boot vertrekt om 16u30 aan de 

Recollettenlei in Gent (aan het oude gerechtshof) en we zijn terug rond 21u.  Op de boottocht is er 

een koude schotel voorzien voor alle deelnemers.  We varen van Gent naar Sint-Martens

de Leie en dan terug naar Gent.  Ondertussen zorgen we wel voor wat “ambiance” op de boot met 

Alle muzikanten, majoretten, bestuursleden, ouders, sympathisanten, …  zijn welkom.  Iedereen 

de harmonie een warm hart toedraagt, kan mee. 

De majoretten worden gesponsord door Danny Machtelinckx & Christel Nachtergaele. Dank jullie 

betalen 10 euro per persoon. Hierbij zijn boottocht en koude schotel 

inbegrepen. Drank moet je hierbij nog zelf kopen. 

35 euro per persoon.  Hierbij zijn ook de boottocht en de koude schotel 

Drank moet je hierbij nog zelf kopen. 

We moeten wel melden dat het absoluut verboden is eigen drank en/of eten mee te brengen op de 

boot.  Dit is een regel van de rederij en we hopen op uw begrip. 

: gelieve zo snel mogelijk in te schrijven via de bestuursleden of muzikanten

De plaatsen zijn beperkt en wie eerst komt, eerst maalt.  

Allen samen maken we er een plezante, aangename en boeiende uitstap van! 

 Voorzitter en bestuursleden. 

… 

familie-uitstap met de 

om met ons een 

boottoc ht op de Leie te doen op zondag 24 augustus.  De boot vertrekt om 16u30 aan de 

Recollettenlei in Gent (aan het oude gerechtshof) en we zijn terug rond 21u.  Op de boottocht is er 

Martens-Latem via 

de Leie en dan terug naar Gent.  Ondertussen zorgen we wel voor wat “ambiance” op de boot met 

zijn welkom.  Iedereen die 

stel Nachtergaele. Dank jullie 

Hierbij zijn boottocht en koude schotel 

koude schotel 

verboden is eigen drank en/of eten mee te brengen op de 

: gelieve zo snel mogelijk in te schrijven via de bestuursleden of muzikanten. 


