
              

 Beste KWB’er 

 Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. LIDGELD 2016 

 

 Vanaf oktober zijn onze wijkmeesters  de ledenbijdrage aan het innen voor het jaar 2016. 

 Dit bedraagt nog steeds 25 euro. Na betaling zal men de nieuwe lidkaart overhandigen. 

 Voor mensen die de verminderde bijdrage betalen is het nu 15 euro. 

 In het lidgeld is de ledenverzekering BA en lichamelijke ongevallen inbegrepen in het lidgeld. 

 Voor dit bedrag krijg je 10X Raak en tal van ledenvoordelen die regelmatig verschijnen  via een 

 boekje of Raak. 

 Ten laatste op 10 december moet de betaling gebeurd zijn. 

 

2. GEZINSWEEKEND 

 

Ons jaarlijks gezinsweekend hebben we volgend jaar gepland in't weekend van 1 tot en met 3 april 

 2016 . Vorige maand kon je alle info en nodige details vinden om in te schrijven voor de citytrip 

 op het bijgevoegd formulier. 

De inschrijving met het voorschot moet ten laatste op 10 december binnen zijn bij Fons Geerts, 

 Steegsebaan 211. 

 

3. JOGGEN 

 

 Dit gaat nog elke maandavond door op de looppiste van de Bleukens vanaf 19.30 uur. 

 Contact: Jef Van Gompel ,Fabiolalaan 9 tel 014/ 81 61 25 

 

4. EETAVOND MET ALS THEMA: IEDEREEN IS VAN DE WERELD 

 

 Dit hebben we voorzien 19 februari 2016. 

 Hou deze datum reeds vrij .Het wordt zoals de vorige jaren weeral een gezellige en zeker lekkere 

 avond met live muziek. 

 

5. WANDELDAG UIT HET FALOS-WANDELCRITERIUM 

 

 Op zondag 6 maart 2016. Vertrek tussen 9 en 15.00 uur aan het P.C. van Balen -Centrum 
 De afstanden zijn nog niet gekend maar zullen ongeveer dezelfde zijn als de vorige jaren. 

Inschrijven ter plaatse aan 1,2 euro per persoon voor KWB-leden(verzekering inbegrepen) 

Niet-leden betalen 1,50 euro per persoon.(verzekering inbegrepen) 

 Maak reclame bij uw familieleden, vrienden en kennissen. 

 

6. VAKANTIEBEURS GOVAKA 

 

 Deze is voorzien op zondag 13 december 2015 van 10 tot 17 uur in het 

 GC Den Boomgaard 

 Antwerpsesteenweg 57 in Broechem. 

 de toegang is gratis. 
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