
 

  

AGENDA 

JANUARI 

11-01-2014 : Kerststal opruimen 

24-01-2014 : Kookles 

FEBRUARI 

07-02-2014 : Proefavond Limburgse nieuwe bieren 

23-02-2014 : Ontbijtgesprek 

 

 

Kookles, vrijdag 24-1 

SPEUREN NAAR SPOREN VAN DE EERSTE WERELDOORLOG  

 

 Onze jaarlijkse kookles was vorig jaar een voltreffer met 31 deelnemers.            

Dit jaar zullen Valére en Willy ons opnieuw verassen met een uitgebreid menu. 

Er wordt nog vol op gediscussieerd, of het hoofdgerecht met bier wordt 

gemaakt en of er wild op de tafel komt! Het zal in elk geval net zo lekker zijn 

als jullie het maken, en dat is de laatste 25 jaar nog nooit tegen gevallen.                                                                                                     

De kooklessen beginnen om 19u00. Er wordt van je verwacht dat je een 

keukenhanddoek, een aardappelmesje, veel leute en grote honger meebrengt. 

De lessen eindigen na de grote afwas. Iedereen die lekker wil eten en leren 

koken is van harte welkom op deze avond.                                                                          

Inschrijven kan bij je wijkmeester voor 17 januari door betaling van15€.  

 

 

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de eerste wereldoorlog uitbrak. 
Er gaan volgend jaar in de Westhoek vele activiteiten georganiseerd 
worden die verwijzen naar de Grote Oorlog. Ieper heeft toen een 
belangrijke rol gespeeld. Tijdens de eerste wereldoorlog werd de stad 
herleid tot een grote puinhoop. Gedurende heel die periode onderging 
Ieper het zinloze geweld. Nadien werd de stad terug opgebouwd. 
Samen met KWB Berkenbos en KWB Bolderberg bieden wij U deze 

daguitstap aan op zaterdag 3 mei 2014. En in de vorige Kwebber ( die 

van december) heb je het hele programma al kunnen bekijken. Je kan 

het ook terug vinden op de website www.kwbeversel.be 

Maar in het kort nog eens : 

7u30 Vertrek aan St Baaf 

10u00 Koffie met kattenklauw 

10u30 bezoek aan het vernieuwde Flanders Fields Museum.  
12u30 Lunch in Iepers restaurant 

14u30 rondrit met gids in de Westhoek (met stops en bezoekjes ) 

17u30 vrij om een bezoekje aan de stad te brengen 

20u00 Last post aan de Menenpoort 

20u30 Terug naar huis met de autocar  

Deze daguitstap,  zoals ook  vermeld in de vorige Kwebber, alles 

inbegrepen, bieden wij U aan voor de prijs van 45 euro per persoon.  

Er is een autocar van 50 personen besteld. 

Wil je er zeker bij zijn, dan laat je dat best zo vlug mogelijk weten aan je 

afdelingsverantwoordelijke , de uiterste inschrijvingsdatum is 31 januari 

Armand Baerts    armand.baerts@telenet.be 

 

Uw inschrijving is definitief nadat U de deelnameprijs hebt gestort op 

rekening  BE91 7845 5022 7876 van KWB Bolderberg.  

3 mei 2014, een dag die je nooit meer vergeet als je hem hebt 

meegemaakt. Zorg dus dat je er bij bent! 

   

http://www.kwbeversel.be/
mailto:armand.baerts@telenet.be
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 Doe mee met ‘Fit op de fiets’! Fietsen is in. Velen grijpen naar de 
tweewieler omdat het een leuke, gezonde en sociale bezigheid is. Maar om 
sportief te fietsen hoef je geen wielertoerist te worden. Integendeel. Met ‘Fit 
op de fiets’ leer je om in 10 weken een fietstocht van 100 km aan te kunnen 
aan gemiddeld 20 km/u. Dit met een gewone, sportieve fiets, zonder al te 
veel franjes.                                                                                                                    
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. 

Ben je verrast door de titel?  Wel, in Limburg hebben we een 
aantal heel goede brouwerijen en dit jaar zal Louis ons 8 bieren 
laten proeven, allen van Limburg,                                                            
het zijn nieuwe bieren van dit jaar. 
In het assortiment zit 1 fruitbier,                                                        
slappe blonden en straffe blonden                                                     
alsook donker bier,                                                                                 
deze braspartij kost 8 Euro per persoon.                                        
Maar vergeet niet om je in te schrijven                                                
bij je wijkmeester en doe dit voor                                                                         
1 februari !!!   Na de proeverij kunnen                                                    
er nog biertjes geproeft  worden aan                                                   
een schappelijke prijs!!!  

 

 

 

Kookles       

24-01-2014 

 

         

 

      

Proefavond 

07-02-2014 

 

Fit op de fiets 

           

 

Mee naar Ieper? 

Schrijf in bij 

Armand voor  

31 januari !!!  

Maximum 20 deelnemers 

 

Fit op de fiets!!! 


