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Uitnodiging daguitstap vrijdag 24 mei 2019 

Exclusief bezoek aan de vliegbasis van Kleine Brogel, gevolgd door een 
Italiaanse lunch en als afsluiter een workshop “Let me taste & learn” in de 

cocktail en mocktail studio te Hasselt! 
 
Beste KVK-leden, 
 
Dit jaar gaat onze daguitstap naar Limburg, meer bepaald naar de vliegbasis van Kleine Brogel. Daar 
worden we wegwijs gemaakt in de werking en de operaties van de basis. 
 
Voor onze workshop vernemen we graag of je een cocktail of een mocktail wenst.  
 
Onze dagplanning vind je verderop in de uitnodiging. 
 
Ons bestuur heeft weer opnieuw gekozen voor een lage deelnameprijs, all-in! 
Graag inschrijven vóór 17/05/2019 vermits we dan de lijst van de deelnemers moeten opgeven aan de 
basis. Schrijf je in via ons secretariaat (secretariaat@kempischeverzekeringskring.be) of onze website 
(www.kempischeverzekeringskring.be). 
Gelieve bij je inschrijving ook je geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit door te geven, deze 
gegevens dienen voorafgaand doorgegeven te worden aan Kleine Brogel. 
 
Opgelet: deze toch wel exclusieve uitstap is beperkt in aantal deelnemers: namelijk 40 personen! 
 
          KIES JE OPSTAPPLAATS en COCKTAIL/MOCKTAIL 
 

Deelnemers Bedrag Antwerpen Geel Cocktail Mocktail 

1  lid:    
 levenspartner:  

€ 60 pp 
    

2 niet-lid: € 65 pp     

                                                                         
Totaal:                                                                                                

 Gelieve vóór 17 mei 2019 het bedrag te storten op 

onze rekening! (niet gestort = niet meegaan!) 

Met vriendelijke groet, 

 
Annemie Van Hove 
Voorzitter 

 

 

 

 

 

24/05/2019 – Daguitstap – Lidnr.: …………. – Naam: …………………………………………. 



Programma   

    
06u15  Opstapplaats 1: hotel Crowne Plaza – Antwerpen, G. Le Grellelaan 10 
 
07u00  Opstapplaats 2: E313 afrit 23 – Geel-West, Carpoolparking naast Hotel Vivaldi 
 
  Ter info: koffie en water verkrijgbaar op de bus. 
 
08u00  Aankomst in Kleine-Brogel 
 

Het ontbijt wordt geserveerd. 
  Daarna krijgen we een briefing over de werking en operaties van de basis. 

Dan volgt er een windshieldtour van de basis met onze bus, zo ook zullen wij de 
onderhoudsloods van de F-16’s bezoeken en een rondgang krijgen in de F-16 
bewapeningsloods. 
In de mate van het mogelijke zal ons programma er zo uitzien maar het kan een beetje 
variëren in functie van hun operaties. 
 

12u30  Einde bezoek aan de basis en vertrek naar Hasselt 
 
13u15  Aankomst bij Giuliano Cucina Hasselt 
 

Apero: een glaasje Prosecco 
Voorgerecht: een assortiment van verschillende Italiaanse vleeswaren en kazen 
Hoofdgerecht: een mix van verschillende pizza’s en pasta’s die op het midden van de 
tafel worden geserveerd zodat we kunnen sharen 
Dessert: een mix van verschillende soorten gebakjes zodat we van alles kunnen 
proeven 
Drank: witte en rode wijn, water plat en bruis 

 
14u50  Vertrek richting Sipsnsoda, cocktail en mocktail studio 

 
15u00  Workshop “Let me taste & learn” 
 
17u30  Einde workshop en terugkeer huiswaarts 
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KVK dankt de sponsors van 2019 

AG Insurance/Akkermans & Partners/Allianz/Arena/AtriusAdvocaten/AXA/Baloise/Belfor/CED/DAS/Dela/Demetris/Den 

Eyck/DKV/Euromex nv/Fidea/FVF/GSJ Advocaten/Gudrun/Optimco/Portima/Protect/Schuermans Advocaten/Troostwijk 

Roux/Vivium 


