
               

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

1. FAMILIEDAG 
 

Op Pinkstermaandag, 12 mei, hebben we onze jaarlijkse familiedag, met onze traditionele volksspelen, 

springkasteel en barbecue. De gocarts hebben forfait gegeven daar onze leverancier hiermee gestopt is. 

Als alternatief  hebben we een heus minigolfterrein gehuurd. 

Peter Wouters zal ook zijn vrachtwagen ter beschikking stellen om het probleem van de dodehoekspiegel 

nader toe te lichten. Men kan dan zelf met eigen ogen zien hoe beperkt het zicht van de chauffeur nog is, 

zelfs met dodehoekspiegels. 

Aanvang om 13.30 uur. De barbecue is voorzien rond 16.30 uur. 

Inschrijvingsprijs:  leden:  volw. 10 euro 

kind –12j. : 5 euro 

gezinsprijs: 25 euro 

niet-leden:      volw. : 12 euro 

kind –12 j. : 6 euro 

gezinsprijs: 30 euro 

Inschrijving  moet ten laatste op 5 mei  binnen zijn. 

 

 

2. OPEN WIJKMEESTERVERGADERING 

 

Op vrijdag 27 juni vanaf 19.00 uur. 

Locatie: Ontmoetingscentrum Balen-Centrum (P.C.) 

 

Iedereen is hierop uitgenodigd zowel leden, als vrouwen van de leden, als volwassen kinderen. 

De bedoeling is dat we meer gevarieerde activiteiten willen brengen. Daarom vragen we aan onze leden 

om een voorstel te komen doen op deze vergadering. Het enige dat we wel vragen , is dat ge dan zelf ook 

meewerkt met dit voorstel. 

 

3. ACTIVITEITEN KWB MOL-CENTRUM 

A.Badmintontornooi voor recreatieve ploegen 

Op zondag 25 mei 2008 vanaf 9.00 uur in Sporthal  “Den Uyt” Rodekruislaan in Mol 

Deelnameprijs: 5 euro per ploeg 

Categorieën :mannendubbel, vrouwendubbel, gemengd dubbel, en kinderen 

Inschrijven voor 10 mei bij: Joery Vermeer, Rozenberg 79, 2400 Mol 

Of via: inschrijvingen@kwbmolcentrum.be 

Betaling kan via overschrijving op het rek. nr. 787-5503648-25 met vermelding van de ploegnaam 

en categorie. 

De inschrijving is pas geldig na betaling. 

B.Kamperen in je gemeente! 24-uren camping voor iedereen. 

Van 31 mei tot 1 juni van 12 tot 12 uur op de weide aan GB-partner (Alma), hoek Molderdijk-

Kruisven-Ring te Mol.Tent zelf meebrengen. 

Prijs voor overnachting, avondmaal, ontbijt en animatie: 20 euro per persoon 

Inschrijven voor 23 mei via tel. nr. 014-320287. 

Meer info: www.kwbmolcentrum.be  
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