
Beste KWB’er 

 

Hier zijn we weer met ons KWBeeke van maart 

 

.Eerst blikken we even terug op onze voorbije activiteiten:  
 

- Onze thema-avond ‘Iedereen is van de wereld’ was weer een schot in de roos. Lekker eten en drinken, goede muziek en 

vooral een prima gezelschap van KWB-vrienden… Dankjewel, dat je erbij was! 

- Als je dit leest hebben we op 6 maart hopelijk een heel goede wandeldag achter de rug. Tevreden wandelaars, vermoeide 

helpers… en een goed gevulde kas? 

 

Dan vragen we nu uw aandacht voor onze volgende activiteiten: 
 

1. ZWERFVUILACTIE 
 

In het weekend van 18-20 maart is het weer zover. Dan trekken we er enkele uurtjes op uit met knijper en 

vuilzak om het zwerfvuil op te ruimen op het Heike, de Biesakker en de buurt van Ongelberg-

Steegsebaan. Dankzij de tussenkomst van de gemeente spijzen we ook met deze actie onze kas. 

Helpers zijn altijd welkom! Neem contact op met René Grobben (014 81 21 54), Erik Hens (014 81 28 

93) of Luc Vos (014 81 61 79) 
 

2. NATIONALE WANDELDAG 
 

KWB Westerlo-Centrum organiseert op zondag 20 maart 2016 de nationale wandeldag van KWB. Start 

tussen 8 en 15 uur aan de St.-Lambertus Middenschool, voor 8, 12, 18 of 24 km.  

Info: www.kwb.be/nationalewandeldag of frank.lenders@falos.be.  
 

3. GEZINSWEEKEND 

 

Onze city-trip naar Hasselt gaat door van 1 tot 3 april. Alleen voor de 74 ingeschrevenen, want er kan 

niemand meer bij. Maar niet getreurd: volgend jaar is er weer een weekend naar alweer een andere 

bestemming…  
 

4. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Nog steeds op de Finse piste, zowat de droogste plek van de Bleukens, op maandagavond van 19 tot 20 

uur. Info: Jef Van Gompel (014 81 61 25) 

 

En we kijken ook al even in de toekomst: 

- 30 april vanaf 20 uur is er streekbierenavond ten voordele van Jeugdcentrum Biesakker 

- en de volgende ochtend , op 1 mei kunnen de vroege vogels mee op dauwwandeling. Samenkomst om 

5.50 uur aan de kapel van Scheps. Wandeling tot 8.15 uur. Daarna facultatief ontbijt bij de Chiro op eigen 

initiatief. 

- ons KWB-pop-up-café staat op 11 mei in Reisberg, op 13 mei in de Berg en op 16 mei in Wezel. Nu is 

uw nieuwsgierigheid alvast gewekt.  

- op maandag 16 mei is er ook onze jaarlijkse familiedag met fietstocht 

- op zaterdag 4 juni ziet KWB ze vliegen in Brussel en Zaventem 

Volgende keer meer informatie over deze activiteiten! 
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