Jubileumflash Special Kapitteldiner
Mei 2021

Beste Wijnvriend(inn)en,
Hierbij nodigen we jou en je partner uit op ons 29 ste
KAPITTELDINER dat dit jaar zal doorgaan in Restaurant Gusto
(Carbon Hotel) te Genk, Europalaan 38

Zondag 30 mei 2021
17.00 u :
ste
29 KAPITTELDINER
We vragen met nadruk om
je medaille of sautoir op
deze avond te dragen!

Verder hebben we voor jullie
dit seizoen nog in petto:

Prijs voor dit gebeuren (5 gangendiner met alles erop en eraan)
Leden : € 50 - Partners : € 50
Inschrijven kan enkel via de link die in de mail aangegeven
wordt en ook als je NIET kan komen, vragen we toch ons dit te
melden. Graag betaling voldoen op voorhand want betalen =
inschrijven.
Op de volgende bladzijde vinden jullie onderrichtingen en
voorzorgen i.v.m. Corona
Namens het bestuur,
Relind, Paul, Marc, Guy en Jean

Zondag 20 juni 2021
16.00 uur Zomeractiviteit
Verdere info volgt nog
*
Vrijdag 9 juli 2021
20.00 uur
Proeverij Puglia
De Beurs

Maaslandse Wijnvrienden vzw
p.a. Heerweg 30
3640 Kinrooi
IBAN : BE31 9730 5665 9855
BIC : ARSPBE22

Om deze activiteit te organiseren, volgen wij de regels die gelden voor de opening van de terrassen
van de horeca:
- Tafels van vier op 1,5 m afstand. De tafelbezetting is vast voor de ganse avond. Van tafel wisselen
mag niet.
- Een mondmaskerplicht bij aankomst en verlaten van het terras en bij het opstaan van de tafel. Aan
tafel is geen mondmasker nodig.
- Sluitingsuur is 22.00 uur.
Het terras is volledig overdekt en afgeschermd. Er is terrasverwarming.
Voor onze Nederlandse wijnvriend(inn)en:
- Vrije doorgang aan de grens en geen quarantaineplicht als je minder dan 48 uur in België verblijft
- Geen avondklok

Wij hopen dat we er ondanks deze beperkingen toch een gezellige avond
van kunnen maken

