
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. CURSUSSEN RIJBEWIJS IN DE KEMPEN 

 

Vanaf dit schooljaar gaan er rijbewijscursussen gegeven worden in de scholen voor het theoretisch 

examen. Dit wordt gegeven door de officiële rijscholen. Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat het 

slagen in een theoretisch en praktisch examen via vrije begeleiding net iets meer kans heeft om te slagen 

dan via de officiële rijscholen. De statistieken bewijzen het. Nu dit in de scholen doorgaat heeft de vrije 

begeleiding een stap terug moeten doen wat zeer jammer is. Als je alleen al naar de kostprijs kijkt dan is 

vrije begeleiding een stuk goedkoper. Maar KWB laat zijn leden en ook zijn leerlingen voor actie 

rijbewijs niet in de steek. Er zijn in onze streek verschillende afdelingen die deze cursus nog steeds 

inrichten. Lijst: zie achterzijde. 

Onze intentie is om volgend voorjaar op twee avonden een cursus te geven voor de begeleiders en dit 

voor heel Balen en Olmen. 

 

2. AVONDWANDELING 

 

Dit gaat door op vrijdag 14 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. 

Inschrijvingsprijs:  voor leden:    5 euro per persoon 

voor niet-leden:  7.5 euro per persoon 

Inschrijving binnenbrengen ten laatste op donderdag 6 november. 

 

3. BEZOEK VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

 

Op woensdag 3 december zal de Sint met Zwarte Piet een bezoek brengen aan huis voor de kinderen van 

onze leden tussen 18.00 en 20.00 uur. Wij bezoeken alleen leden, dit om organisatorische redenen. Als er 

kinderen van niet leden aanwezig zouden zijn laat dit dan weten. U mag ze inschrijven maar ze moeten in 

huis bij iemand van onze leden zijn. De kostprijs voor hen ligt wel hoger. 

Inschrijvingsprijs:  kind van leden:  2.5 euro per kind 

kind van niet leden:  5 euro per kind. 

Inschrijving ten laatste binnenbrengen op donderdag 6 november. 

 

4. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

 

We hebben een nieuwe leverancier voor chocolade. Er zullen bestelformulieren meegegeven worden om 

de chocolade te bestellen De kostprijs is 10.5 euro  voor standaard figuren en 12.5 euro voor de kleine 

figuren Men moet nog steeds met 1kg kopen per soort.  

De bestellingen moeten ten laatste binnen zijn op donderdag 6 november. 
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5. INFOAVOND: GOED VERZEKERD 

 

KWB MolCentrum organiseert deze avond. 

Het gaat door in het zaaltje van sportcentrum "Den Uyt" (aan 't zwembad) te Mol op woensdag 19 

november om 20 uur. Inkom is gratis - inschrijven op voorhand is niet nodig. Renaat Leysen van de 

Volksverzekering (DVV) zal op deze info-avond een uiteenzetting geven waar je moet op letten als het 

gaat over verzekeringen in het algemeen met een mogelijkheid tot vragen stellen. 

 

 

 

Het Bestuur 

 

 

 


