
 

  

AGENDA 

MAART 

20-03-2014 : Bestuurshappening om 20u Kuipershof 

22-03-2014:  LEDENFEEST 

29-03-2014:  Activiteit samen met de scouts 

29-03-2014 : Start fit op de fiets 

APRIL 

20-04-2014  : Paasontbijt 

22-04-2014 : Demonstratie brandpreventiemiddelen ( Heusden) 

 
Scoutsactiviteit 29/03 

LEDENFEEST 22-03-2014 

OP WEG NAAR BRAZILIË 

 

 

Ook dit jaar zullen we weer een activiteit organiseren voor de kawellen.  

We hebben gekozen om een insectenhotel te maken. Insecten zijn 

onmisbaar in de natuur, en dus ook in uw tuin. Lieveheersbeestjes en 

gaasvliegen helpen u de strijd tegen luizen te winnen en bijen zijn 

behulpzaam bij de bestuiving van uw planten, kruiden en fruitbomen. 

Door intensieve landbouw, het verwijderen                                             

van heggen en het verdwijnen van heideterreinen,                               

neemt het aantal insecten af.                                                                 

Door ze een nestplaats te bieden, helpt u ze van                                

daaruit hun nuttige werk te doen.                                                          

Onze bijennesten trekken voornamelijk de                                             

rode metselbijen aan, een niet-stekende bijensoort                                

die ongevaarlijk is voor kinderen en huisdieren. 

 

Natuurlijk leven wij mee met het 20
ste

 WK voetbal in Brazilië, en dat 

we er nog eens bij zijn danken we aan onze rode duivels.                

Maar er zijn nog 31 andere landen aanwezig, voor wie supporter jij? 

Dit kan je laten zien door je kledij aan te passen.                               

In de Sint Jacobusgilde zullen we jullie op zaterdag 22 maart  

verwelkomen om 19u00 met een aperitiefje, daarna volgt er een 

lekkere menu. Alles natuurlijk aangepast in het teken van voetbal.      

 

                                                                                                           

Als je ook aanwezig zal zijn op dit voetbalfeest geef dan een seintje 

aan je wijkmeester voor 15 maart en betaal als inkom 15 Euro voor 

deze ALL IN avond.  

Je ziet dat we ook dit jaar weer een thema gekozen hebben waar heel 

veel mogelijkheden in zijn, zo kan je ook je dresscode aanpassen van 

Spanjaard, Italiaan, Duitser,Nederlander,Braziliaan, Rus,……… . 

We zullen er in elk geval een gezellige avond van maken waar heel 

veel wordt gebabbeld, maar nog veel meer gelachen. Tot dan!!! 
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Op 29 maart starten 12 moedige deelnemers aan de uitdaging om in 10 

weken 100 km te leren fietsen. We wensen hen allemaal veel succes!  

Wie nog wil deelnemen kan altijd nog mee, de eerste rit start om 9u30 

aan St Baaf  

 

 

Sudoku 

Fit op de fiets 

LEDENFEEST   zaterdag 22 maart  

 

 


