
               
Beste KWB’er 
 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 
1. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN. 

Elke maandagavond vanaf 19.00 uur wordt er nog steeds gejogd tot eind september op de looppiste van de 
Keiheuvel en vanaf oktober op de looppiste van de Bleukens. Beginners en gevorderden kunnen nog steeds 
aansluiten bij de groep. Meer inlichtingen bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9 tel 014/ 81 61 25. 

2. AKTIE RIJBEWIJS 
Start vanaf vrijdag 19 oktober hier in het Ontmoetingscentrum(P.C.) telkens vanaf 19.30 uur. 
De andere data zijn: 26 oktober, 2-9-16 en 23 november. 
Vooraf inschrijven en inlichtingen bij:  Erik Hens, Biesakker 44 tel 014/ 81 28 93 

René Grobben, korte Heide 7 tel 014/ 81 21 54 
 
3. JAARVERGADERING 

Op vrijdag 12 oktober om 19.00 uur in het Ontmoetingscentrum (P.C.) met pens of kip, voorstelling van het 
nieuwe jaarprogramma en nadien zettersprijskamp, darts of vogelpik. Inschrijven kan aan 3 euro per persoon. 
Ten laatste  binnenbrengen op 4 oktober. 

 
4. INNING JAARLIJKSE LEDENBIJDRAGE 

In oktober en november komen de wijkmeesters het lidgeld innen voor volgend jaar. De prijs is lichtjes 
verhoogd en bedraagt nu 23 euro. 
Het gezin heeft nu de mogelijkheid om voor elk volwassen gezinslid een lidkaart aan te vragen zonder dat 

de prijs verhoogd van 23 euro per lid(gezin). 
 

5. AVONDWANDELING 
 
Op vrijdag  16 november. Vertrek tussen 19.00 en 20.00 uur aan het Ontmoetingscentrum (P.C.) . Aan het 

vertrek krijgt men instructies mee welke route men moet volgen om aan de aankomst te komen. Bij 
aankomst is er een hapje en drankje voorzien. Nadien wordt men per bus terug naar het P.C. gebracht. 

 Inschrijvingsprijs:  voor leden: 5 euro per persoon 
voor niet-leden: 7.5 euro per persoon 

 Inschrijving ten laatste binnen op woensdag 31 oktober 
 
6. WIJN PROEFAVOND MET ROEMEENSE WIJNEN 
 

Het Roemeniëcomite  “Balen-Ladesti” organiseert dit op zaterdag 13 oktober vanaf 20.00 uur in de 
gemeenteschool van Rosselaar. Vooraf inschrijven mag, maar is niet verplicht. 
Meet info: Mon Verrydt 0477/ 46 87 97. 
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