
               
Beste KWB’er 
 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 
1. AVONDWANDELING 

Dit gaat door op vrijdag 13 november. Vertrek aan het O.C. (Parochiecentrum) tussen 19.00 en 
20.00 uur naar een onbekende bestemming. Bij aankomst is er een drankje en hap(je) voorzien. 
Nadien wordt iedereen tezamen met de bus naar het O.C. teruggebracht. Dit is ook voor niet-
leden. 
Inschrijvingsprijs alles inbegrepen: 8 euro. 

Leden krijgen een vermindering van 3 euro. 
Inschrijving binnenbrengen ten laatste op donderdag 5 november. 

 
2. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

Op donderdag 3 december zal de Sint en Zwarte Piet de kinderen van onze leden bezoeken tussen 
18.00 en 20.00 uur. Indien er teveel inschrijvingen zijn zal een deel van de bezoeken gebeuren op 
woensdag 2 december. 
Inschrijvingsprijs : 5 euro. 

Leden aan de helft van de prijs dus 2.5 euro. 
Voor kinderen van niet-leden wordt wel gevraagd dat zij bij iemand van de leden zouden 
aanwezig zijn. 
Inschrijving binnen op 5 november. 

 
3. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

Deze bestelling moet binnen zijn ten laatste op 5 november. Er is een apart formulier meegegeven 
voor de bestelling met daarop alle gegevens van de prijzen en de soorten. 
Men kan alleen per kg aankopen per soort. Onderling kan men afspreken om een kg te delen met 
elkaar. 

 
4. LIDGELD 2010 

Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook het lidgeld innen voor het jaar 2010. 
Dit bedraagt nu 25 euro. Dit is 2 euro meer dan vorig jaar , maar nu zit hierbij een lichamelijke 
ongevallenverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheid bij in. Na betaling zal men de nieuwe 
lidkaart overhandigen. 

 
5. SAMENAANKOOP LUIERS EN VERZORGINGSPRODUKTEN 
 

Er is dit jaar nog één samenaankoop van luiers en verzorgingsproducten  nl. van 1 /10 tot 13/11 
/2009. 
De andere data alsook de kostprijs van de producten vindt u op bijgevoegd bestelformulier. 
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6. BEZOEK DRUKKERIJ CONCENTRA 

Op vrijdag 19 maart 2010 gaan we de drukkerij Concentra in Paal-Beringen bezoeken. We worden 
daar verwacht voor 20.30 uur en de rondleiding zal duren tot +/- 23.30 uur. We krijgen een 
volledige rondleiding en achteraf een drankje en een kleine attentie. 
Verdere details komen in het KWBeeke van februari. 
We vragen voor diegene die al zeker weten dat zullen meegaan vooraf in te schrijven, daar er maar 
max. 50 personen kunnen mee gaan. 
Indien er meer personen geïnteresseerd zijn zal er een tweede datum vastgelegd worden. 
Wat we nu al weten is dat er met eigen vervoer zal gereden worden met zo min mogelijk auto’s.  
De inschrijvingsprijs is nog niet vastgelegd. 
We gaan het eerst voor onze leden open stellen (heel het gezin, maar alleen volwassenen) . 
 

7. TRAPPISTENAVOND 
 
Op vrijdag 11 december om 20.00 uur in het O.C. in Balen. 
Men kan de zeven trappisten proeven (1/2 glas per persoon per soort met daarbij twee soorten 
kaas) 
Inkomprijs alles inbegrepen: 10 euro 

Leden krijgen een korting van 4 euro 
De inschrijving zal volgende maand meegegeven worden. 

 
8. CROSS DER JONGEREN 
 

Zaterdag 24 oktober op het domein de Beeltjens in Westerlo 
 
9. SAMENAANKOOP DAKISOLATIE 
 

KWB Rosselaar organiseert een samenaankoop van dakisolatie op dinsdag 1 en dinsdag 15 
december om 20.00 uur. 
Volgende maand hierover meer details. 
Niet-leden mogen ook naar deze infoavond komen maar kunnen alleen bestellen als ze eerst lid 
worden van KWB. 
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