
 

  

AGENDA 

FEBRUARI 

07-02-2014 : Proefavond Limburgse nieuwe bieren 

23-02-2014 : Ontbijtgesprek 

MAART 

22-03-2014:  LEDENFEEST 

29-03-2014:  Activiteit samen met de scouts 

 

Bezoek Ieper 

Ontbijtgesprek 23 februari om 9u00 

 

 

 

Zoals je misschien al weet is er voor het bezoek aan Ieper op 3 mei een 

stormloop geweest, want op 4 dagen was er al een bus van 64 personen 

volgeboekt. 

Daarom stellen we ons de vraag of er niet veel  mensen zich in snelheid 

hebben laten pakken . We stellen dan ook voor , indien er  voldoende 

interesse is om opnieuw een bus vol te krijgen, om deze reis nog eens  te 

organiseren op de eerste of tweede  zaterdag van september.  

Laat daarom deze maand iets weten of je alleen of samen met je partner zou 

willen mee gaan. Dit kan door het te melden aan je wijkmeester of door een 

mailtje te sturen aan Armand Baerts, armand.baerts@telenet.be  

We nemen dan volgende vergadering een beslissing of deze reis doorgaat of 

niet. 

Op zondag 23 februari 2014 organiseert uw KWB haar jaarlijks 

ontbijtgesprek. 

 

 
 

We zoeken het dit jaar bij één van onze eigen leden Johan Gielis, 

die samen met Danny Beerten op trektocht is geweest in Nepal. 

Onder begeleiding van een sherpa zijn ze de bergen in getrokken en 

hebben een heel avontuurlijke tocht gedaan. Graag willen we dan 

ook eens luisteren naar hun verhaal en er een gezellige babbel over 

hebben. 

We verwelkomen jullie in de kleine feestzaal van St Baaf om 9u00  

met een aperitief, waarna een uitgebreid ontbijtbuffet volgt. Je kan 

inschrijven bij je wijkmeester voor 17 februari en de prijs is 6€. 

 

 

Het land dat men ook wel eens het dak van de wereld noemt zal 

zeker ook wel tot jou verbeelding spreken!!! 
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 Doe mee met ‘Fit op de fiets’! Dit is een uitdaging voor mannen en vrouwen 
die zich willen inzetten voor hun lichaam, en in 10 weken hun ritten 
opdrijven van 20km naar 100km. Dit project is al in meer dan 10 dorpen of 
gemeenten gelukt, zonder opgevers. Dan zal dat in Eversel  zeker lukken!!! 
 
Fit op de fiets, dat is: - genieten van de natuur - 10 weken werken aan je 
conditie - lekker babbelen onderweg - gezond leven - je grenzen verleggen      
-voor mannen en vrouwen                                                                                       
Elke week: - een uitgestippelde groepsrit - met een ervaren fietscoach - 
fietsverzekering inbegrepen We starten in Eversel afhankelijk van het weer: 
eind maart, begin april 
Geïnteresseerd? Woensdag 12 februari om 19u30 eerste informatieve 
samenkomst met alle kandidaat deelnemers.  
Mail of sms je contactgegevens aan: armand.baerts@telenet.be                      
of 0494/91 65 85 of bij Willy Vandebrouck  GSM nr 0476366651                     
en ontvang een persoonlijke uitnodiging. 

  
Hou deze datum zeker vrij, volgende maand meer uitleg. 
We zijn de welkomstkledij nog aan het zoeken??? 

 

 

Fit op de fiets 

 

Ledenfeest zaterdag 22 maart  

Ledenfeest is een week later dan aangekondigd .  

Het gaat door op 22 maart i.p.v. 15 maart 


