
 

AGENDA 

FEBRARI 

13 en 14-02-2015 : Backworkshop 

22-02-2015 : Ontbijtgesprek 

MAART 

06-03-2015 : Proefavond 

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

14-03-2015 : Ledenfeest 

15-03-2015 : Nationale wandeldag in Engsbergen 

28-03-2015 : Scoutsactiviteit 

 

 

 

Op zondag 22 februari 2015 om 9u00 organiseert uw KWB haar 

jaarlijks ontbijtgesprek. 

                               
Dit jaar gaan een gezellige babbel hebben over het gerecht, de 

rechters , advocaten, enz… En we hebben het geluk dat we 

hiervoor beroep kunnen doen op de zoon van een wijkmeester. 

Wilfried is advocaat en draait nu toch al enige jaren mee in het 

circuit, dus de geschikte persoon om ons een woordje uitleg te 

geven over , de werking van het gerecht, wat doen ze , wat 

kunnen ze, wat mogen ze, … Je zal zelf ook nog wel wat vragen 

hebben, dus een ideaal moment om ze te stellen aan Wilfried.  

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 15 februari en 

de prijs is 6€. 

 

 

 

Ontbijtgesprek 22/02 

PROEFAVOND  

BAKWORKSHOP 13+14 /02 

 
Als je aan deze activiteit wil deelnemen, moet je er wel iets voor over 

hebben. Maar  alleen de deelnemers kunnen hun partner ’s morgens, 

voor Valentijn, verrassen met een zelf gebakken ontbijt. Omdat er veel 

tijd nodig is voor het rijzen, hebben we besloten om vrijdagavond van 

19u tot 22u30 reeds te starten met brood. Zaterdag heel vroeg in de 

morgen om 6u werken we dan verder, om de rest te bakken( wat?,  zal je 

dan wel horen, maar het mag een verrassing blijven). Om 9u ontvangen 

we dan jullie partners in de kleine feestzaal voor een gezellig Valentijns 

ontbijt met alles erop en eraan.     

De prijs weten we nog niet juist maar we gaan de inschrijving voor deze 

dubbele workshop , plus het ontbijt voor 2, houden op 12 Euro  Schrijf je 

wel tijdig in, voor 8 februari bij je wijkmeester. 

 

Na onze geslaagde bierproefavond van vorig jaar, willen we er dit 

jaar iets aan toevoegen. Daarom hebben we Louis gevraagd om dit 

jaar abdijbieren te serveren samen met aangepaste kazen. 

Deze avond is een aanrader, dus laat je kans niet voorbij gaan om 

er van te genieten en schrijf in bij je wijkmeester voor 30 februari.        

We verwachten je vrijdag 6 maart, om 19u30, in de kleine 

feestzaal van St Baaf.  

Deze avond kunnen we je aanbieden voor slechts €12. En als je 

nadien nog iets wil drinken is dat aan een heel gunstige prijs .  
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Voetbal : KRC GENK – ZULTE WAREGEM 

Het wordt stilaan een traditie, om naar een voetbalmatch te gaan kijken. 

Dit jaar hebben we gekozen voor de wedstrijd Genk – Zulte. Als er in 

laatste instantie geen wijziging is van de voetbalkalender , zal de match 

gespeeld worden op zaterdag 7 maart om 20u00. 

Als je mee wil gaan kijken, schrijf je dan in bij:                

Rudi Rijkers , Bovenstraat 44, Eversel (011 43 32 41).                                    

Voor 1 maart, en de prijs is €10 voor inkom + 1 drankje                                             

We vertrekken om 18u00 aan St Baaf met auto’s 

 

FIT OP DE FIETS 

 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?  
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. 
 Verwittigen voor 25 februari!!!                                                                                     

 

 

 

 

 

Bakworkshop 

13 en 14/2 

Hou 14 MAART zeker vrij voor het Ledenfeest! 
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7 maart 

   


