
 

NOUVELLES DU CLUB...  
  

CCOOMM PPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LL AA  RREEUUNNII OONN  DDEEGGUUSSTTAATTII OONN  
DDUU  SSAAMM EEDDII   2266  NNOOVVEEMM BBRREE  22000055,,  àà  1199  hh  0000  

EEccoollee  CCoommmmuunnaallee  dd’’ II ssiièèrr eess  

  

  

LLaa  jjoouurrnnééee  ss’’aannnnoonnççaaiitt  pplluuttôôtt  mmaall  ccaarr  llaa  nneeiiggee  aavvaaiitt  ffaaiitt  ssoonn  aappppaarriittiioonn  ssuurr  ttoouuttee  llaa  BBeellggiiqquuee  ppoouurr  

llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  aalloorrss  qquuee  nnoouuss  nn’’ééttiioonnss  ppaass  eennccoorree  eenn  hhiivveerr..  

EEllllee  aavvaaiitt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  cchhooiissii  llee  jjoouurr  ddee  nnoottrree  rrééuunniioonn--ddéégguussttaattiioonn  ppoouurr  ss’’aannnnoonncceerr,,  sseemmaanntt  
llee  ttrroouubbllee  ppaarrmmii  lleess  mmeemmbbrreess..  

  

EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  bbeeaauuccoouupp  ddee  mmeemmbbrreess  oonntt  rreennoonnccéé  àà  ssee  mmeettttrree  eenn  rroouuttee,,  ppaarr  ccee  mmaauuvvaaiiss  tteemmppss..  

LL’’aasssseemmbbllééee  ffuutt  ddoonncc  bbeeaauuccoouupp  mmooiinnss  nnoommbbrreeuussee  qquuee  dd’’hhaabbiittuuddee  àà  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee..  

  

LLaa  ssooiirrééee  ddéébbuuttaa  ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  llaa  ddéégguussttaattiioonn  ddeess  ppllaatteeaauuxx  ddee  ffrruuiittss  ddee  mmeerr,,  ddeess  hhuuîîttrreess,,  
ddeess  bboouuqquueettss  eett  ddeess  aassssiieetttteess  ddee  cchhaarrccuutteerriiee,,  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  llee  ddééssiirraaiieenntt,,  llee  ttoouutt  aaccccoommppaaggnnéé  
ddee  bbiièèrreess  wwaalllloonnnneess,,  vviinnss  ((bbllaanncc  eett  rroouuggee))  eett  aauuttrreess  bbooiissssoonnss  ddiivveerrsseess..  
  

CCeerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess  ssoonntt  dd’’aaiilllleeuurrss  vveennuuss  cchheerrcchheerr  lleeuurrss  ppllaattss  ccoommmmaannddééss  eett  ssoonntt  rreettoouurrnnééss  cchheezz  

eeuuxx  ddiirreecctteemmeenntt,,  ddee  ppeeuurr  dduu  vveerrggllaass  aauu  rreettoouurr  eenn  ffiinn  ddee  ssooiirrééee..  

  

LLee  jjeeuu  ddee  ll’’oobbjjeett  mmyyssttéérriieeuuxx  
ffuutt  rreemmppoorrttéé  ppaarr  AArrlleettttee  DDEECCLLEERRCCQQ    qquuii  ddééccoouuvvrriitt  llee  ppooiiddss  llee  pplluuss  aapppprroocchhaanntt,,  àà  ssaavvooiirr  22kkgg330000,,  

ppoouurr  uunn  ppooiiddss  rrééeell  ddee  22kkgg227788..  IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunnee  ttaaqquuee  éélleeccttrriiqquuee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ppoouuvvooiirr  ccuuiissiinneerr    

aauu  ccaammppiinngg  aavveecc  qquueellqquueess  AAmmppèèrreess  sseeuulleemmeenntt..  

  

LLaa  ssooiirrééee  ssee  ppoouurrssuuiivviitt  ddaannss  uunnee  ««  aammbbiiaannccee  rraallllyyee  »»  aavveecc  nnoottrree  aammii  LLoouuiiss  ««  ddeess  ZZiiaauuxx  »»  eett  ssoonn  
aaccccoorrddééoonn  qquuii  ppeerrmmiitt  aauuxx  aammaatteeuurrss,,  ttoouujjoouurrss  nnoommbbrreeuuxx,,  ddee  ppoouuvvooiirr  ddaannsseerr..  

  

IIll  nn’’yy  eeuutt  ppaass  ddee  vvéérriittaabbllee  rrééuunniioonn  ooffffiicciieellllee,,  eellllee  ss’’eesstt  pplluuttôôtt  ttrraannssffoorrmmééee  eenn  ««  mmiinnii--rraallllyyee  »»,,  
aavveecc  ddéégguussttaattiioonn  àà  vvoolloonnttéé,,  mmuussiiqquuee  eett  ddaannssee..  
  

QQuuaanntt  àà  llaa  pprroojjeeccttiioonn  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  pprréévvuuee,,  eellllee  nn’’aa  ppuu,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  aavvooiirr  lliieeuu  ppoouurr  ddeess  
rraaiissoonnss  tteecchhnniiqquueess..  

  

LLaa  ssooiirrééee  ss’’eesstt  tteerrmmiinnééee  ddaannss  llaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr,,  eenn  mmuussiiqquuee  eett  eenn  ddaannssee..  

  

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  cchhaalleeuurreeuusseemmeenntt  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  qquuii  ssee  ssoonntt  ddéévvoouuééss  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  
ppoouurr  llaa  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  cceettttee  ssooiirrééee  ((sseerrvviiccee  aauu  bbaarr,,  sseerrvviiccee  ddéégguussttaattiioonn,,  vvaaiisssseellllee,,  
pprrééppaarraattiioonn  eett  rraannggeemmeenntt  ddee  llaa  ssaallllee……..  ssaannss  oouubblliieerr  nnoottrree  aaccccoorrddééoonniissttee))..  
  
    

**********  
 


