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Bedan

kt!

Tijdens de jaarmarkt organiseerden we voor de 12e keer ons
“Ontbijt”. Dit jaar was het een bijzondere editie omdat we dit jaar
het 75 jarig bestaan van ‘kwb gooik & strijland’ vieren. Het werd
een rijkelijk Bruegeliaans ontbijtbuffet in de schuur van De Cam.
We mochten weer heel wat mensen verwelkomen.
Een speciaal bedankje voor de werkgroep rond het
jaarmarktontbijt en de medewerkers die dit alles hebben
gerealiseerd!
Twee weken later stond ons ‘Jaarlijkse Eetfestijn’ op het
programma. De opbrengst van ons jaarlijks eetfestijn laat ons toe
jullie een gevarieerd programma aan te bieden.
Geen eetfestijn zonder onze ‘Gratis Tombola’. Een niet nader
bepaalde hand lootte de volgende winnaars uit de doos:
Frans Valckenier - Roosdaal
Jeanne Billens - Gooik
Familie Neukermans - Baele - Gooik

●
●
●

Deze gelukkigen krijgen een lekkere fles wijn thuis bezorgd.
Wij danken alle medewerkers, bezoekers en
sympathisanten voor deze geslaagde start van het werkjaar!
Het bestuur
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mini raak november 2019

Wat?
Zondagnamiddag 24 november krijgen we hoog bezoek vanuit Spanje. Om
14u15 komt Mr. Creezy langs met een clown/goochelshow. Aansluitend
brengen de Sint en zijn pieten cadeautjes mee voor alle kinderen tot het
zesde leerjaar. Nagenieten van dit alles doen we met wafels,
chocolademelk en koffie!
MET
EEN
Kostprijs?
Kinderen: GRATIS
Volwassenen: € 2 voor leden en € 5 voor niet-leden
VOO
RD
E KI
DS
Inschrijven?
>> Marc – Ninoofse Steenweg 229 – 02 567 01 30
>> Jonas – Patattestraat 7 – 0475 75 58 70
>> E-mail – kwbleerbeekkester@gmail.com
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e
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e

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 20 november 2019. Stuur volgende
gegevens naar onze Facebookpagina of naar ons mailadres door:
●
Per kind: naam, voornaam, geboortejaar en geslacht (gratis tot 6e LJ)
●
Aantal volwassenen leden (€2) en niet-leden (€5)
●
Jouw naam, adres en email adres
Je kan deze inschrijvingsgegevens ook bezorgen bij Marc Mignon
(Leerbeek) of Jonas De Maeseneer (Kester). Stort vervolgens je
deelnameprijs op rekening van KWB Leerbeek & Kester:
BE97 9731 1493 6849 of bezorg deze cash aan Marc of Jonas.
We zien je vervolgens graag op ons Sinterklaasfeest!
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Stadsbezoek St-Niklaas
Zaterdag 14 december 2019
Het is weer zo ver... Tijd voor ons jaarlijks stadsbezoek. Dit jaar trekken
we opnieuw richting Oost-Vlaanderen. We bezoeken in Erpe-Mere
Anjerkwekerij De Nijs. Tegen de middag houden we halt in Laarne en
ontdekken een paardenmelkerij. Van hieruit rijden we naar het Waasland
en verkennen Sint-Niklaas en de omliggende Wase gemeenten. Tijdens
een busrondrit vertelt de gids ons wat Reynaert De Vos hier allemaal
deed. Nadien ontdekken we o.l.v. een gids verder de stad en volgt er een
heuse sneukelwandeling. We proeven van enkele typische
streekproducten. Na een bezoekje aan de Kerstmarkt sluiten we af met
een lekker avondmaal.
Programma:
8u15: Vertrek rond punt Gooik (De bus vertrekt stipt!)
8u30: Vertrek Kerk Strijland (De bus vertrekt stipt!)
Voormiddag Ontvangst met koffie en rondleiding in anjerkwekerij De Nijs
Bezoek aan de paardenmelkerij met proevertjes
12u30: Lunch (broodjes en koffie/thee)
Namiddag Busrondrit door het Waasland
Sneukelwandeling in St-Niklaas
17u30: Wie wil kan nog even genieten van de Kerstmarkt
18u15: Avondmaal (soep, hoofdschotel, dessert)
21u00: Terug in Gooik
Prijs:
Leden (Pasar/kwb/gezinsbond): 75 euro
Niet-leden: 80 euro
Hierin is inbegrepen: bezoeken, bus,
gidsen, broodjeslunch en avondmaal
Inschrijven:
Gelieve in te schrijven voor 01/12 via urbain.neukermans@skynet.be of
054/56.81.19.
Mogen we vragen te betalen bij inschrijving? Dit kan cash of op
rekeningnummer BE59 1030 1639 8526 (naam vermelden a.u.b.).
Opgelet: eerst inschrijven en dan betalen!!!
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