Beste shortski- en vriendenkringvrienden,
De 20ste shortski was weer een succes. Olé, Ola.
We hebben weer waar voor ons geld gekregen. Een goede busreis, een fijn hotel, heerlijk lekker
eten, super goed weer maar ook super slecht weer, veel ski-pret en vooral een gezellige sfeer.
Ingrid en haar team hebben de short-ski steeds tot in de puntjes voorbereid. We zijn hen daar dan
ook heel dankbaar voor. Het zou jammer zijn als deze fijne collegiale en vooral zeer
vriendschappelijke ervaring zou stoppen.
Het werk van Roger en Ingrid zou ik heel graag verder zetten zodat er nog veel mensen van de PIDPAshortski kunnen genieten. Maar ik kan en wil het niet alleen organiseren. Vandaar deze warme
oproep naar mogelijk helpende handen om de shortski-avonturen verder te kunnen zetten.
Als de 21ste editie kan doorgaan dan zijn de bestemming en de datum reeds gekend nl. vertrek op
vrijdagavond 22/01/2016 en terug thuis op woensdagmorgen 27/01/2016. Verblijf in Hotel Al Cervo
Tessero, Italie (vlakbij Pampeago).Het skigebied is Val Di Fiemme.
Noteer dit alvast in je agenda en vertel het verder.
Ilse Kersters heeft reeds toegezegd om de shortski-kar mee te trekken.
Heb je vragen over het hoe en wat je kan doen aarzel dan niet om mijzelf of Ilse volledig vrijblijvend
te contacteren. Je kan ons bereiken via onderstaande kanalen.
Hapers Wim 0475/751.600 of via mail aan wim.hapers@pidpa.be of in het WPC van Grobbendonk
Kersters Ilse 0486/662.336 of via mail aan Ilse.Kersters@pidpa.be of in het HK Antwerpen.
Zelfs als je het niet ziet zitten om mee te organiseren maar wel suggesties of ideetjes hebt om de
shortski nog wat op te fleuren dan mag je een van ons natuurlijk ook altijd contacteren. Alle ideetjes
zijn immers welkom.
Als afsluiting wil ik iedereen bedanken voor de fijne voorbije skivakantie. Ook al was het soms zeer
koud, het voelde toch zeer warm vanbinnen.
Groetjes,
Wim

