
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Voor de beginners is de nieuwe cursus gestart vanaf 20 april om 19.00 uur op de looppiste van de 

Keiheuvel. Ook de gevorderden lopen op die avond hun kilometers op en rond de looppiste van de 

Keiheuvel. Men kan nog steeds aansluiten zowel voor beginners als gevorderden. 

Alle nuttige inlichtingen kan je bekomen bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9,tel 014/ 81 61 25. 

 

2. OPEN PROGRAMMATIE AVOND  

 

Op vrijdag 26 juni hebben we onze jaarlijkse open programmatievergadering. Hier bespreken we de 

activiteiten van volgend werkjaar. We roepen onze leden op om mee te komen programmeren. 

Zij die een bepaalde activiteit wensen te vermelden (dit kan een uitstap zijn, een infoavond of een cursus 

van gelijk welke aard) zijn van harte welkom. Gelieve wel tijdig te melden dat ge aanwezig zult zijn op 

deze avond. Dit om tijdig een lokaal te reserveren.  

Nadien is er voor diegene die het willen een bowlingavond voorzien. Graag ook vooraf laten weten zodat 

we voldoende banen kunnen reserveren. 

 

3. VISSEN IN OTEPPE 

 

Zijn er onder onze leden die graag eens zouden gaan vissen op forel op de visvijvers in Oteppe volgend 

jaar in augustus? 

Zo ja, laat dan iets weten. Ten laatste in september, want de visvijver moet lang op voorhand aangevraagd 

worden. 

Alle inlichtingen kan je bekomen bij Jan Sannen, Holven 18 ,GSM 0486/45 65 62. 

 

4. WANDEL – EN FIETSWEEKEND 2010 

 

Volgend jaar gaat dit door in het weekend van 9 tot 11 april in Prüm in Duitsland. 

Noteer deze data alvast. Details komen in oktober. 

 

5. KWB FIETSTOCHT IN HULSEN 

 

Op zondag 14 juni heeft KWB Hulsen haar jaarlijkse fietstocht. Het vertrek is voorzien aan parochiezaal  

van  Hulsen. 

Inschrijven ter plaatse: 

vanaf 8.00 uur tot 10.00 uur voor de 80 km 

vanaf 10.00 uur tot 1300 uur voor de 40 en 50 km 

Alle inlichtingen bij Fons Cools tel 014/ 30 86 97. 

 

 

PRETTIGE VAKANTIE EN TOT IN SEPTEMBER 
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