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Voorwoord

Beste vrienden
2017 zit er voor eens en altijd op.
Iedereen zal waarschijnlijk wel verschillende hoogtepunten en laagtepunten meegemaakt hebben.
Ook voor de vriendenkring waren er enkele mooie momenten vorig jaar.
Er is gevierd, gedanst, gequizd, gewandeld, geskied, en gebruncht.
Restaurants zijn bezocht, BBQ's hebben gebrand, groepsinitiatieven hebben plaatsgevonden.
Er is gegeten en gedronken, gepraat en gelachen, sportief geweest en rustig samengezeten.
De Pidpanees heeft pretparken overspoeld, muziek en theatervoorstellingen bewonderd, dieren gespot, architecturale pareltjes
van binnen van buiten gezien, steden bezocht en nog veel meer. Ook de kleinsten heb zich onder het oog van de Sint kunnen
amuseren in Hidrodoe en hebben daar ook nog eens mooi cadeau en lekker fruit en snoep aan over gehouden.
Meer dan redenen dus om op hetzelfde elan door te gaan !!
We zullen er ook dit jaar samen met jullie weer een schitterend jaar van maken.
Voor klein en groot maar ook voor jong en oud zullen we weer een zo gevarieerd mogelijk aanbod voorleggen.
Enkele leuke activiteiten die er zitten aan te komen zijn zonder meer de 42 ste quiz. Hiervoor kan je vast en zeker nog inschrijven.
Omdat deelnemen belangrijker is dan winnen voorzien we voor iedereen een mooie prijs. Meet je kennis met andere collega's,
schrijf een ploeg in met je dienst, vrienden, familie,… Plezier gegarandeerd !!!
Ook een geweldige wandeling die op professionele wijze voorbereid en begeleid zal worden door Nicole en Hugo zit eraan te
komen. Deze keer zullen je kunnen genieten van de prachtige omgeving van Westerlo en omstreken. Ongetwijfeld zullen er
weer tal van interessante weetjes en mooie natuurlandschappen tevoorschijn komen. Schoenen aan en inschrijven maar!!
Tot slot willen we jullie allen zeker en vast uitnodigen voor de algemene vergadering van de vriendenkring en het
overlijdensfonds. Deze zal plaatsvinden op 19 februari 2018.
Samen met jullie hopen we er dus weer een mooi jaar van te maken.
Namens het bestuur van de Vriendenkring,

Activiteiten komende periode
Nadat de door u bestelde activiteit is afgesloten en u kan niet deelnemen, dient U ZELF voor een vervanger te zorgen.
Bestelde kaarten kunnen door ons niet worden teruggegeven of terugbetaald.

Activit.nr

Omschrijving van de activiteit

180939

40-45 Musical - Studio 100*

01-11-2018

180938

40-45 Musical - Studio 100*

18-10-2018

180428

Stuk ongeluk *

28-04-2018

180949

Een inspecteur belt aan*

31-03-2018

180948

Een inspecteur belt aan*

30-03-2018

180950

42ste Kwisavond

17-03-2018

180947

The Angry Young Man *

16-03-2018

180865

Algemene Vergadering Overlijdensfonds en Vriendenkring

19-02-2018

180946

Gitarenduo Teyata *

04-02-2018

180934

Shortski 2018

01-02-2018

Datum activiteit

Meer info kan u bekomen via de website www.vkpidpa.be of via vkpidpa@pidpa.be.
U kan ook altijd tickets bestellen voor pretparken via onderstaande link.
Let wel op, door de grote vraag tijdens vakantieperiodes kan er mogelijks een langere wachttijd zijn.
Dit is afhankelijk van het aantal bestellingen en het aantal tickets in voorraad.
http://www.vkpidpa.be/?pagina=pretparken&navigatie=4

Activiteiten komende periode: Quiz

Activiteiten komende periode: Wandelen met Nicole en Hugo

Wandelen met Nicole en Hugo

Aan alle sportieve en jong(voelende) gepensioneerden!!
Ja hoor! Het is ons weer eens gelukt om een prachtige wandeling klaar te stomen. Met de hulp van Luc Reynders hebben we
ditmaal een beschermd natuurgebied verkend in het domein van de adellijke familie “De Merode” in Westerlo en omgeving.
Een gebied met een opvallende verscheidenheid van landschappen, waar dichte bossen zich afwisselen met heidevlakten,
uitgestrekte weiden en boerenakkers. Waarachtig een paradijs voor wandelaars!
Je kan ook weer deelnemen aan een wandeling "op maat": in de voormiddag wandelen we 6,5 km; in de namiddag is de
afstand ongeveer 9 km. Dus, voor wat de totale afstand aangaat, ongeveer hetzelfde als vorige jaren. Vanzelfsprekend is je
partner ook weer welkom.
Wanneer?

op maandag 7 mei 2018

Samenkomst: om

9u45 op de “Grote Markt” te Westerlo. Parkeerplaats vind je in de SintLambertusstraat naast het kerkhof (als je de Grote Markt verlaat in de
richting van de kerk, draai je vóór de kerk linksaf) of op de parking van
theaterzaal “De Krekke”, Sint-Lambertusstraat 39.

Dagindeling:

10u: start van de voormiddagwandeling van 6,5 km.
±12u00 : broodjeslunch in taverne “Den Tramhalt”, Grote Markt 28
±13u00 : start van de namiddagwandeling van 9 km.
±16u30 : afsluiter in taverne “Den Tramhalt”

Naar keuze kan je deelnemen aan één wandeling (voor- óf namiddag) of aan beide
wandelingen. Voorzie je van degelijk schoeisel en voldoende frisdrank voor onderweg.
Nuttig om mee te brengen: fluo-jasje.
Indien je alleen aan de namiddag-wandeling deelneemt, kom je om 13u00 naar de “Grote Markt” te Westerlo.
Inschrijving:

bij Hugo Renap, tel. 03/484 40 26; 0476/93 65 25; hugo.renap@skynet.be
of Nicole Heyselberghs, tel. 03/485 71 36; 0479/97 35 78;
nicole.heyselberghs@skynet.be
of via de website van de Vriendenkring
graag uiterlijk op vrijdag 4 mei.

Wij rekenen eens te meer op een aantal enthousiaste oud-pidpanezen, om samen nog eens een deugddoende wandeldag te
beleven!

Activiteiten afgelopen periode: Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 19 januari 2018 was het weer zover, de nieuwjaarsreceptie.
Na een paar keer in het Aldhem hotel plaatsgevonden te hebben, was het dit jaar in Ranst te doen.
De nieuwe locatie van de nieuwjaarsreceptie viel goed alvast goed in de smaak bij de afterparty deelnemers.

Omdat een deel van de zaal kon afgescheiden worden met een gordijn, werd de dansvloer en de ruimte daarrond tot een
gezellige grootte herleid. De dansers hebben alweer het beste van zichzelf gegeven. Ook diegenen die voor een gezellige babbel
bleven, hebben zich goed geamuseerd.

Hier en daar was er al een tournee minerale te zien, maar desondanksalniettemin werden de kelen goed gesmeerd. Ook de sfeer
zat er zoals altijd goed in. Zelfs een gouwe ouwe van Anita Meyer werd geapprecieerd (deze was op aanvraag, maar we gaan
daarover niet verder in detail).

Het was dus alvast weer een zeer geslaagde editie waarbij de afwezigen ongelijk hadden. We bedanken iedereen die er mee
voor gezorgd heeft dat het een plezant feestje werd.
Bij deze dus alvast aan iedereen de uitnodiging om volgend jaar weer van de partij te zijn.
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Klassement puzzel + winnaars

Indien u als winnaar uw prijs niet ontvangen heeft, gelieve even contact op te nemen aub.

Puzzel (deze kan je ook in GB afhalen bij Jeroen Boets)

