
Afdrukken : 
Voer enkele testafdrukken 
uit, want afdrukken op uw 
printer zien er mogelijk 
anders uit dan op onze 
printers. Experimenteer met 
de instelling Aanpassen aan 
papierformaat als dingen 
niet goed worden uitgelijnd. 
Deze vindt u in het venster 
Afdrukken, dat u kunt 
openen door op Dia’s op een 
volledige pagina te klikken. 

En hebt u gezien dat er 
vouwlijnen voor u zijn 
toegevoegd? Ze zijn amper  
te zien, maar als u de lijnen 
niet wilt weergeven in uw 
brochure, klikt u op Beeld en 
Diamodel en verwijdert u de 
lijnen voordat u een afdruk 
maakt. 

De inhoud 
aanpassen : 
De tijdelijke aanduidingen in 
deze brochure zijn voor u 
opgemaakt. Klik op het 
tabblad Start op 
Opsommingstekens als u 
opsommingstekens wilt 
toevoegen aan of 
verwijderen uit tekst. 

Als u meer tijdelijke 
aanduidingen voor titels, 
ondertitels of hoofdtekst 
nodig hebt, maakt u een 
kopie van wat u nodig hebt 
en sleept u het item naar de 
gewenste plaats. Via de 
hulplijnen van PowerPoint 
kunt u alles op elkaar 
uitlijnen. 

Wilt u niet onze, maar uw 
eigen afbeeldingen 
gebruiken? Geen probleem! 
Klik op een afbeelding, druk 
op de toets Delete en klik op 
het pictogram om uw 
afbeelding toe te voegen. 

We vertrekken om 9u 

stipt aan de sporthal 

van Evergem.  

Wij verwachten jullie 

tegen 8u45. Onze 

aankomst in Hasselt is 

gepland om 11u. 

We zijn terug in 

Evergem rond 23H. 

 
 

 

Belangrijk ! 

Aangekomen in Hasselt kan u de 
dag zelf inplannen. 

Gaat u voor één van de 
loopwedstrijden of kiest u voor 
een wandeling door de 
hoofdstad van de smaak dan kan 
u nog uw favoriete loper 
aanmoedigen. 

 

 Wedstrijdschema 

13u30: jogging van 3 km 

14u: Start to run 5 km 

14u30: Run Hasselt 10 km 

15u30: Dwars door Hasselt 15 km. 

Wij vertrekken om 18u terug 
vanuit Hasselt.  

Gelieve hiermee rekening te 
houden indien u kiest voor de 
wedstrijd van 15 km. 

Beste leden, 

Onze clubreis gaat, zoals jullie 
reeds hebben vernomen dit jaar 
richting Hasselt.  

In deze folder vinden jullie nog 
wat bijkomende informatie en 
voor diegene die nog niet zijn 
ingeschreven is dit misschien het 
laatste duwtje om jullie richting 
finish te begeven, 

 

We kijken alvast uit naar jullie 
aanwezigheid. 

 



Kostprijs 

www.margosreizen.com 

We worden verwacht om 19u30 in 

de Wokdynasty in Keerbergen.  

Hier kan u genieten van een all-in 

formule:  

Huisaperitief  

½ fles huiswijn per persoon  

Water à volonté  

Koffie of thee  

Een buffet bestaande uit koude en 

warme voorgerechten, gefrituurde 

versnaperingen, een soepje van de 

dag, gestoomde dim sum,  

2 soorten hoofdgerechten,  

wok en teppanyaki.  

En ter afsluiting nog een ruim 

assortiment aan desserten.  

Voor elk wat wils en bovendien à 

volonté.  

    Clubreis 
    Hasselt     

     11 oktober 
2015 

Wees er snel bij want vol is vol ! 

Lopers (leden) 
3 km : 49 euro 
5 km: 50 euro 
10 km:52 euro 
15 km: 54 euro 

 
Niet lopers (leden) 

41 euro 
 

Niet clubleden: 
Alle prijzen + 15 euro 

 
 
 

BE55-7370 0646 0344   
KREDBEBB 

Voor 7 september  
 


