
 
  

 
 

  

  Samenstelling : Carlo Verboven (tel.03/667 25 88)     Opmaak :Willy Pleysier (tel.03/667 53 17) 
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  Agenda 

 

 

 

We maken kennis met de boeiende activiteiten van de luchthaven Deurne en bezoeken het 

luchtvaartmuseum van Stampe & Vertongen.  Prijs € 18.  Aanmelden voor 18 febr. – via tel. of 

roger.theuns@telenet.be met opgave van naam/voornaam, geboortedatum en adres.  Na bevestiging betalen 

op BE54 7331 1421 4597.  Zorg dat u uw identiteitskaart bij heeft. 

Info Roger Theuns 0475/32 19 73 

Tatteljee autobus 12.45u, terug omstreeks 18u 

 

 

 

Een sport met ballen…, spare & strike.  Gezelligheid kent geen grenzen.  We gaan nog eens bowlen in 

Hoogerheide.  De banen zijn vrij tussen 14 en 16 u.  Prijs € 6,50 p.p.  Eerst inschrijven voor 24 febr.  

en dan betalen op bankrek. BE28 9796 5784 5820 

Info Stan Van Loon 03/667 36 81 

Carpooling vertrek Tatteljee 13.15u. Familyland 13.40u 

 

 

 

U kent de indringende frisse geur in de schemerige ochtend , een monkelend zonnetje aan de horizon… ,  

we voelen de kriebels in het bloed en dus is het hoog tijd voor een lentewandeling (4,5 km) in Wortel.   

We wandelen o.a. langs de bewaarde gebouwen en langs het bootjesven (bekend van Zjosfinks).   

Gezellig napraten doen we in ‘De Klapekster’, inschrijven voor 10/3 ivm. reservatie. 

Info Dirk Deckers 0498/21 29 78 

Parochiecentrum Statie vertrek 13u. In Wortel parking ‘De Klapekster’ Kolonie 41, vertrek 13.45u 

Carpooling 

 

 
 

Babbel- en spellencafé, boekenuitleendienst, warm aanbevolen.  Foto’s van de kerstmarkt zullen 

doorlopend vertoond worden. 

Info Chris M. 03/667 29 52 of Louis F. 03/667 58 66 

Tatteljee 13.30u 

 

 
   

 

Wervelende show ‘Scène Sur Seine’ door de professionele theatergroep Les Quatre Au Quai uit Gent.  

Mooie chansons worden afgewisseld met grappige teksten en hilarische sketches.  Inkom € 10 p.p. (ESA-

leden) en € 12 (niet ESA-leden).  Zie hierbij video filmpje : 

https://www.youtube.com/watch?v=P85ZIXre61I .   Eerst inschrijven via 03-667.58.66 of e-mail : 

louis.fret@skynet.be, dan betalen op rek. BE04 9792 5839 1231.  Een absolute aanrader ! 

Info Louis F. 03/667 58 66 

Parochiezaal Heikant Deuren 13.30u, aanvang show 14u. 

  
Op 5 mei aanstaande vertrekken we met de autobus rond de middag naar de Gentse Floraliën (worden eens 

om de 4 jaar gehouden) in de Floraliënhal. Deelname kost € 31 p.p. (bus, fooi en inkom). Er werden 54 tickets 

aangekocht, vanaf de verspreiding van deze maart-agenda kan u inschrijven bij Carlo en Marie-Josee 

Verboven-Hectors op 0468/10 58 20 of carlo.verboven@telenet.be .  Een betoverende bloemenpracht met de 

mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars wacht 

daar op ons. 

    Dinsdag 3 maart Deurne Luchthaven 

    Dinsdag 10 maart Hoogerheide Bowling 

    Dinsdag 17 maart Wortel Lentewandeling 

    Dinsdag 24 maart Tatteljee Babbel- spellencafé en boekenuitleendienst 

               Dinsdag 31 maart Parochiezaal Heikant   Les Quatre Au Quai  
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