
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. WANDEL- EN FIETSWEEKEND 

 

Er zijn nog een twintigtal plaatsen vrij. Als er nog liefhebbers zijn om in de paasvakantie  

(weekend van vrijdag 17 tot zondag 19 april 2009) mee op fiets en wandelweekend te gaan, laat 

dan snel iets weten. Ook familieleden zijn van harte welkom. Inschrijven kan nog tot 21 december 

bij Erik Hens, Biesakker 44. 

 

2. WANDELCRITERIUM 2009 
 

Op zondag 22 februari 2009 hebben wij onze traditionele wandeldag gepland. We vragen om  nu 

al zoveel mogelijk reclame te maken. Vertrek is voorzien in het P.C. van Balen-Centrum tussen 

9.00 en 14.30 uur. Meer hierover in volgend KWBeeke. 

In de RAAK van december staan al verschillende wandelingen vermeld in on ze streek. Zij die 

graag wandelen zullen zeker een wandeling naar hun smaak vinden. 

 

3. THEATERSTUK “ KONING EDILBERT DE LAATSTE” 

 

Gaat door op donderdag 12 maart 2009 in het Getouw in Mol. Toegang 3 euro per persoon. 

Bestellen van toegangskaarten speciaal en exclusief voor KWB leden kan vanaf 5 januari. Zij die 

nu al zeker zijn dat ze ernaar toe willen gaan kunnen nu al kaarten bestellen via het dagelijks 

bestuur zodat we direct na de 5 de januari kunnen bestellen. 

Korte inhoud: 

Sociale zekerheid lijkt je een ver-van-mijn-bed-show? Een ingewikkeld, saai en moeilijk te 

begrijpen systeem? Misschien. Maar wat zouden we zonder zijn? Speciaal voor deze campagne 

maakt het figurentheater Vlinders & Co een theaterstuk met figuren, film en live muziek. 

Meer hierover in het januarinummer. 

 

4. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Gaat nog steeds door elke maandagavond vanaf 19.30 uur op de looppiste van de Bleukens. 

Iedereen is er welkom. Ook niet-leden. Alle info bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9. 

 

5. ZWEMMEN 

 

Elke dinsdagavond wordt er gezwommen onder naam van KWB in het zwembad van de 

Keiheuvel. 

 

 

ZALIG KERSTMIS EN PRETTIGE 

EINDEJAARSFEESTEN 
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