
 

Het clubbestuur heet jullie van harte welkom op de opening 
van het winterseizoen 2014-2015! 

 
Hallo beste IJsberen, 
De zomer loopt op zijn einde (met of zonder goed weer), en dus ontvangen jullie in voorbereiding van ons 
nakende seizoen alvast onze activiteitenkalender! 
Ook vinden jullie de inschrijvingsformulieren voor onze openings BBQ en het Nieuwpoortweekend in de 
Barkentijn. 
Maak jullie borst al maar nat en vergeet zeker niet het zwemwater te blijven opzoeken, kwestie van niet 
verrast te zijn bij de start van het winterseizoen. Een goed ijsberenseizoen begint immers reeds nu met de 
dalende temperaturen van het zwemwater.  Voor de details van deze activiteiten check de website ! 
Tot gauw aan onze prachtige zwemvijver ! 
 
De Redactie 
 

 2014   

 Zaterdag 13/09 IJsberenverbroedering ! Start zwemseizoen Boom. Geïnteresseerden  
spreken af aan de ingang Unitaslaan om 10u30, meer info volgt. 

 Zondag 14/09 De Zwemmer 2nd edition, zie eerdere mailing 

 Dinsdag 16/09 Start winterseizoen 2014-2015 volgens de normale zwemuren om 11u15. 

 Zondag 21/09 Opening Berepoot,  

 Zaterdag 27/09 Fietsende Witte Beren met Ann. 

 Zondag  05/10 Highlandgames vanaf 10u, inschrijven tot 22/09 via mail aan Jef 
Reymen. 
IJsberen BBQ vanaf 12u, inschrijven tot 28/09 via het 
inschrijfstrookje. 

 Zaterdag 18/10 Bijenkomst voor herfstleden om 11u in de Berepoot. 

 Vrijdag 31/10 Halloweenduik in onze zwemvijver om 19u. 

 Zondag 30/11 Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek. 

 2015   

 Zaterdag 03/01 Daguitstap Nieuwjaarsduik Wenduine. 

 Zondag 18/01 Winterzwemfeest aan de zwemvijver vanaf 10u. 

 Zondag 25/01 Nieuwjaarsreceptie in het Kriekenhof om 13u. 

 Zondag 15/02 Brevetzwemmen aan de zwemvijver. 
Waregem-Koerse Hoedenshow. 

 Zondag 22/02 Oversteek van de Maas. 

 Weekend 27-28/02 Nieuwpoortweekend Barkentijn  
Special Edition: “100 jaar Groote Oorlog” 
Inschrijven via het inschrijfstrookje. 

 Zondag 12/04 Boomgaardpad. 

 Zondag 26/04 Laatste weekend + sluit en leegdrink Berepoot. 
 

vanaf 2014-2015: Elke 1ste Zondag van de maand wordt er een “Special” 16km looprun georganiseerd 

Een route uitwerken is vrij voor elke loper, een tabel zal uithangen aan het memobord ! 

http://www.deurnese-ijsberen.be/
http://www.deurnese-ijsberen.be/
mailto:jef.rymen@telenet.be
mailto:jef.rymen@telenet.be


 

Het clubbestuur heet jullie van harte welkom op de opening 
van het winterseizoen 2014-2015! 

Met dank aan onze adverteerders,  
  
AERTSSENS Copy Service HORWEK – uurwerken 
BRYON - Dakwerken IMMO DYCK 
Café EXTER Jan VAN RIET - BISO 
CORDIER- Industriële bouwwerken REGIFORM – Natuur – en dieetvoeding 
CYCLE JEEP - fietsen en bromfietsen KBC Bank en Verzekeringen 
DECOSTEF - Schilder- en decoratiewerken THEUNS KRIS – Sanitair – Nieuw en renovatie 
DERUCO - Wooninrichting  UNITASWIJK – uit sympathie 
DRAKENHOF - Dagbladhandel WIJNHUIS- EN DRANKENHANDEL VETS 
HONG KONG KEUKEN - Chinees restaurant ZELFWASSERIJ COMFORTABEL 

 

 
 
Zoals elk jaar doen we beroep op jullie helpende handen om het 
poortgebouw op zondag een flinke poetsbeurt te geven. 
De poetstabel zal uithangen in het poortgebouw aan het 
memobord. 
Vele handen maken licht werk en de club dankt jullie! 

 

 
 

 

 

http://www.deurnese-ijsberen.be/
http://www.immodyck.be/
http://www.cyclejeep.be/
http://www.deruco.be/
http://wijn-drankenhandel.be/
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Inschrijvingsformulier BBQ op 5 oktober 2014   
Inschrijven vóór 28.09.2014  
 
Ondergetekende ____________________________ (naam) ____________ (lidnummer) schrijft in 
voor de BBQ 2014 
 
Aantal volwassenen lid (steak/kipfilet/vis)    _____ x 18 Euro = ___________________  
Aantal kinderen (tot-12 jaar) lid (steak/kipfilet)   _____ x 12 Euro = ___________________  
Aantal volwassenen niet-lid (steak/kipfilet/vis)   _____ x 22 Euro = ___________________  
Aantal kinderen (tot 12 jaar) niet-lid (steak/kipfilet) _____ x 14 Euro = ___________________  
Aantal volwassenen lid Vegetarisch     _____ x 10 Euro = ___________________ 
Aantal volwassenen niet-lid Vegetarisch    _____ x 14 Euro = ___________________ 
Inclusief dagverse groenten, een ruim broodassortiment, diverse sauzen. 
Aperitief: 1 glaasje CAVA of fruitsap + 1 consumptie.  

TOTAAL      __________________ 
Rekeningnummer BE 62 7330 1871 4461 (BIC KREDBEBB)  
met vermelding “BBQ 5 oktober 2014 + naam + lidnummer” + aantal personen  
Inschrijvingsformulier terugsturen naar cor.janssens@telenet.be of aan de zwemvijver aan een 
bestuurslid afgeven 
 

Handtekening + lidnummer     ___________________ ___________________ 

 

Inschrijvingsformulier Nieuwpoortweekend Barkentijn op 27/02 tem 01-03 2015  
Inschrijven vóór 31.12.2014  
 
Ondergetekende ____________________________ (naam) ____________ (lidnummer) schrijft in 
voor het nieuwpoortweekend 2015 
 
Aantal volwassenen lid      _____ x 95 Euro =  ___________________  
Aantal kinderen (5-12 jaar) lid     _____ x 55 Euro =  ___________________  
Aantal volwassenen niet-lid      _____ x 125 Euro =  ___________________  
Aantal kinderen (5-12 jaar) niet-lid     _____ x 75 Euro =  ___________________  
Aantal kinderen jonger dan 5 jaar   _____ x 0 Euro  

TOTAAL ___________________  
Rekeningnummer BE 62 7330 1871 4461 (BIC KREDBEBB)  
met vermelding “Barkentijn 2015 + naam + lidnummer” + aantal personen  
Inschrijvingsformulier terugsturen naar cor.janssens@telenet.be of aan de zwemvijver aan een 
bestuurslid afgeven. 
 

Handtekening + lidnummer     ___________________ ___________________ 

http://www.deurnese-ijsberen.be/

