
               

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. FAMILIEDAG 

 

Op maandag 1 juni gaat onze jaarlijkse familiedag door. Aanvang vanaf 13.30 uur in en rond het 

Ontmoetingscentrum (P.C.).Met als attracties: springkasteel, volksspelen en misschien nog een 

verrassing.Vanaf 16.30 uur kan men genieten van een heerlijke barbecue. 

Dit alles aan de prijs van: 

Voor leden:  volw. :10 euro 

kind –12j. :5euro 

gezinsprijs: 25 euro 

Voor niet-leden:  volw. :12 euro 

kind –12j. :6 euro 

gezinsprijs: 30 euro 

Voor deze prijs kan men twee soorten vlees kiezen zowel voor volwassenen als kinderen. 

Men kan één stuk vlees vervangen door een forel.  

Gelieve wel op de inschrijving duidelijk te vermelden welke vleessoorten je wenst. 

Wil je een extra stuk vlees of vis dan kan dat aan de prijs van 1.3 euro extra per stuk. 

Voor diegene die vegetarisch wensen te eten gelieve dat ook duidelijk te vermelden. 

Voor de late bestellers: ten laatste binnen zijn op donderdag 28 mei 2009. 

 

2. 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. 

 

3. SAMENAANKOOP VAN LUIERS, PAMPERS EN VERZORGINGSPRODUCTEN 

 

KWB heeft een korting van 30% kunnen bekomen van een aantal bekende merken. 

Deze korting is alleen voor leden. 

Niet-leden kunnen alleen van deze korting genieten nadat ze lid geworden zijn van KWB. 

Alle details en prijzen op bijgevoegd formulier. 

Bestelling moet ten laatste binnen zijn op 4 juni 2009  

 

4. 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. 
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