
 

AGENDA 

MAART 

06-03-2015 : Proefavond 

07-03-2015 : Voetbal KRC Genk – Zulte Waregem 

14-03-2015 : Ledenfeest 

15-03-2015 : Nationale wandeldag in Engsbergen van 5 tot 21 km 

APRIL 

05-04-2015 : Paasontbijt 

11-04-2015 : Vissen 

19-04-2015 : E-tapastocht 

 

 

 

Ledenfeest 14-03 

Vissen 11 april 

PAASONTBIJT  5 april 

 

Op Paasdag 05 april is het weer zover, dan zullen we de  misviering van 

8u00 verzorgen en graag willen we jullie uitnodigen om deze viering bij 

te wonen.  Daarna kunnen de kinderen eitjes rapen die we nadien 

aanbieden aan onze deelnemers samen met een uitgebreid  ontbijtbuffet. 

Je kan natuurlijk ook rechtstreeks naar St Baaf . Hoe de kinderen aan 

hun cadeautje komen zal weer een verrassing zijn. Net zoals vorig jaar 

willen we de zaal een andere look geven met een kinderhoek, een smink 

stand en eventueel wat life muziek.  De prijs voor dit ontbijt bedraagt 

voor KWB leden €7 en niet leden €10 . Kinderen tot 12 jaar betalen €5 

en kinderen jonger dan 2 jaar mogen gratis meedoen aan dit paasfestijn. 

Wil je graag meegenieten van dit paasontbijt, schrijf dan in bij je 

wijkmeester voor 29 maart.         

 

De gildezaal zal helemaal ingekleed worden in het thema van de 

Far-West. De dresscode is dan ook zeer uiteenlopend , van 

cowboy en indiaan tot whiskystoker of saloonbaas.  

 

 

 

We verwachten jullie om 19u in onze saloon ( de gildezaal ) met 

een aangepaste aperitief, en als we er allemaal zijn zullen onze 

koks je een lekkere country menu aanbieden.  

Natuurlijk wordt er ook de nodige animatie                             

voorzien die zorgt voor een gezonde spanning.                               

Het zal wel niet nodig zijn, maar anders zal er                                   

’s avonds de vredespijp moeten gerookt worden. 

Als je wil deelnemen aan dit  feest , geef dan een seintje aan je 

wijkmeester voor 9 maart en voor slechts €15 is al je eten en 

drinken van de ganse avond betaald. 

 

 
 

 

Op 11 april gaan we op forel vissen , maar je moet wel zorgen voor 

je eigen vislijn en het nodige voer. Bij het maken van deze 

Kwebber was de plaats en het uur van vertrek nog niet bekend , 

maar vissers, hou deze dag vrij en juiste info vindt je in de 

volgende uitgave. 
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E-tapastocht 19 april 

 

 

 

                         

   

E-tapastocht is een samensmelting van etappes en tapas: tijdens een 

aantal etappes worden verschillende stopplaatsen aangedaan waar de 

deelnemers van een eenvoudige tapa kunnen genieten.                    

De stopplaatsen zijn bij de deelnemers thuis. Ieder koppel komt 

langs zijn eigen huis waar het 2 of 3 andere koppels ontvangt.      

Het leuke aan deze activiteit echter is dat er niet in groep naar een 

volgende stopplaats wordt gegaan, maar dat de koppels bij het 

vertrekken van een plaats elk naar een andere plaats gestuurd 

worden. Zo zitten de deelnemers (bijna) nooit met dezelfde mensen 

rond de tafel. 

 

Voorbeeld 

  14u 15u 16u 

Koppel 1 1 5 6 

Koppel 2 1 2 9 

Koppel 3 1 8 3 

Koppel 4 4 8 9 

Koppel 5 4 5 3 

Koppel 6 4 2 6 

Koppel 7 7 2 3 

Koppel 8 7 8 6 

Koppel 9 7 5 9 

 
Achteraf worden de deelnemers op een(geheime) plaats verwacht 

waar iedereen samen komt om de activiteit af te sluiten. 

Ben je geïnteresseerd in deze nieuwe activiteit , waarbij we de 

verplaatsingen met de fiets zullen doen, schrijf je dan zeker in voor 

29 maart, want je begrijpt dat er nog werk aan de winkel is nadat de 

inschrijvingen binnen zijn.  

Waar je als eerste naartoe moet gaan krijg je een paar dagen op 

voorhand pas te weten.   

Dus koppel  1 ontvangt 

om 14u koppel  5 en 6      

Koppel  2 om 15u 1 en 9 

Koppel  3 om 16u 1 en 8 

Koppel  4 om 14u  8 en 9  

Koppel  5 om 15u  4 en 3 

……….. 


