
               

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

PLANNINGSVERGADERING VOOR HET NIEUWE WERKJAAR 

 

Op vrijdag 25 juni 2010 om 19.00 uur in het P.C. lokaal 12. 

Als er onder onze leden mensen zijn die een activiteit (hetzij een bedrijfsbezoek, een uitstap of een 

infoavond) willen voorstellen dan zijn zij van harte welkom. Ook diegene die graag eens zo’n 

vergadering willen bijwonen zijn van harte welkom. 

Nadien is er een bowlingavond voorzien voor diegene die aanwezig zijn, in de bowlingzaal De Keiheuvel. 

Gelieve wel een seintje te laten voor 17 juni bij iemand van het dagelijks bestuur. 

 

VISSEN NAAR OTEPPE 

 

Wie heeft interesse om te gaan vissen op forel in Oteppe? 

Jan Sannen is de persoon die instaat voor de organisatie hiervan en hij zou zo vlug mogelijk willen weten 

of er interesse is zodat hij een datum en vijver kan vastleggen. 

Alle info en inschrijven bij Jan Sannen gsm nr. :0486/ 45 65 62. 

Ook niet-leden zijn van harte welkom. 

 

 

 

 

Onze eigen activiteiten zijn bijna allemaal voorbij voor dit werkjaar, maar er zijn een aantal KWB 

afdelingen in de buurt die interessante activiteiten hebben in het vroege najaar, waar wij ook onze 

medewerking verlenen. Er is ook een interessante activiteit van CM. 

Daarom hierna deze activiteiten: 

 

1. “SWING IS IN THE AIR!! 

 

KWB Mol-Rauw is al een tijdje bezig met reeksen Swinglessen te organiseren. 

Dit is een cursus speciaal voor zij die wensen te leren dansen zonder al het stijve gedoe. 

Gewoon swingen, Disco en zo meer in een gezellig en vriendschappelijk kader... 

Kortom de dansen die je op elk feest en elk moment kan doen! 

Echter een groep bij elkaar krijgen is voor een kleine lokale groep niet altijd evident. 

Daarom bieden zij de mogelijkheid om onze leden mee te laten deelnemen aan de cursus tegen een 

korting van 10 euro per koppel, net als hun eigen leden. Dit wil zeggen dat zij per 10 lessen i.p.v. 70 euro 

nu 60 euro per koppel betalen. 

Deze cursus start vanaf vrijdag 8 oktober 2010 om 18.30 uur . 

Locatie: Hof van ’t Rauw, Kiezelweg , Mol-Rauw. 

Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven via ons ofwel rechtstreeks bij: 

Raf Segers tel. 014/ 82 07 01 e-mail raf@kwbrauw.be 

Of via website: www.kwbrauw.be. 

Max 15 koppels kunnen inschrijven. 
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2. HYPNOSE-SHOW  
 

Op vrijdag 22 oktober 2010 om 20 u in de podiumzaal van het Getouw . 

Organisatie: KWB Mol-Centrum in samenwerking met de afd. van Mol, Balen en Dessel. 

Hypnotiseur: Patrick Pickart ( bekend van het programma TOMTESTORON) 

Er zijn max.  350 plaatsen. 

Er moet wel vooraf ingeschreven worden, en vol is vol.  

Indien volzet komt er een bericht op onze website en kan men niet meer inschrijven. 

 Prijs:  leden en huisgenoten:1 euro 

niet leden : 5 euro  
Gelieve op voorhand in te schrijven via de inschrijving hier bijgevoegd. 

Wacht hiervoor ook niet te lang want de plaatsen zijn beperkt.  

 

3. JAARLIJKSE FIETSTOCHT 

 

KWB Hulsen heeft hun jaarlijkse fietstocht “fiets voor een fiets “ op zondag 13 juni 2010 . 

Inschrijven kan in het PC Sint Hubertus (Hulsen), Ossenberg 114,  2490 Balen 

Voor de 80 Km van  8-10 uur 

Voor de 38-50-80 Km van 10-14 uur 

Er zijn 2 haltes onderweg voorzien 

Bij aankomst in zaal spellenburg: 

Gratis tombola o.a.: fiets,koffiekoeken,talrijke prijzen voor iedere deelnemer 

Info: 014/308697 en 0499/336030 

Wij gaan ook altijd helpen met een aantal personen en dit vanaf 16.00 uur in de zaal Spellenburg. 

Als er onder onze leden mensen zijn die graag meefietsen en eventueel nadien even willen meehelpen met 

het tappen van drank of afdragen of andere laat dan een seintje aan iemand van het dagelijks bestuur. 

 

 

4. CM-SKOEBIDOEDAG IN PLOPSALAND DE PANNE 

 

Op zaterdag 25 september 2010 organiseert CM de allereerste CM-skoebidoedag voor alle leden. 

U wordt verwacht vanaf 10.00 uur in Plopsaland om te genieten in een prachtige omgeving van attracties 

voor jong en oud. Ontspan met het hele gezin in het gezelschap van de Studio-100 figuren. Ook Evy 

Gruyaert zal van de partij zijn. 

Cm-leden betalen per ticket slechts 14 euro in plaatse van 28 euro(parking ter waarde van 6 euro 

inbegrepen). Kinderen jonger dan drie jaar mogen gratis binnen. 

Als je tickets besteld voor deze exclusieve CM-ledendag dan steun je ook meteen het goede doel. Per 

gekocht ticket gaat er 1 euro naar het project “Hoop en toekomst voor Burundese” moeders” voor de 

bouw van een materniteit. 

Hoe kan men bestellen? 

Schrijf het juiste bedrag over op rek.nr. 4074-4088791-36 van Postalux, Van Dijckstraat 87, 2640 Mortsel 

Vermeld als mededeling het aantal tickets en je CM-lidnummer (onderaan je gele klever).  

De tickets worden opgestuurd naar het adres van de rekeninghouder. 

Je kunt ook via www.cm.be je tickets bestellen. 

Als je met de bus meewil dan kan je reserveren via bijgevoegde folder voor 10 euro per persoon. 

 

Het Bestuur 


