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

Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 september met als locatie de Keiheuvel. 
Alle details van dit gebeuren kan men op bijgevoegde flyer nalezen. 
Wij,KWB, krijgen extra korting voor het weekendticket aan 15euro en het zondagticket aan 6 euro. 
Diegene die kaarten wensen te bestellen moeten dit voor 20 september bestellen via het 
bestelformulier. 
Later kan er geen korting meer gegeven worden en dan moet u ter plaatse op de dag zelf inkom 
betalen. 
In het gemeentelijk infoblad staat ook een uitgebreid artikel omtrent dit gebeuren op blz. 8. 

 
2. JAARVERGADERING (PENSENKERMIS) 
 

Op vrijdag 10 oktober om 19.00 uur in het O.C.  
Inschrijven kan aan 3 euro per persoon voor pens of kip. 
Nadien voorstelling jaarprogramma en daarna zettersprijskamp, darts en vogelpik voor de liefhebbers 
Men kan ook gewoon een praatje doen bij een drankje. 
Deze inschrijving moet ten laatste binnen zijn op donderdag 2 oktober. 

 
3. BEZOEK AAN ISOTOPOLIS EN SCK 
 

Dit gaat door op vrijdag 17 oktober en zal een hele dag in beslag nemen 
Deze inschrijving moest ten laatste op 7 september binnen zijn. 
Met de ingeschreven zal nog contact genomen worden voor de laatste richtlijnen. 

 
4. AVONDWANDELING 
 

Op vrijdag 14 november. Vertrek tussen 19.00 en 20.00 uur aan het O.C. 
Voor de liefhebbers noteert nu reeds deze datum. Volgende maand volgt de inschrijving. 

 
5. BEZOEK AAN DE LEGERBASIS VAN KLEINE BROGEL 
 

Op vrijdag 21 november 2008. Dit neemt een hele dag in beslag. 
De inschrijvingen zijn al vroeger gebeurd. Helaas kunnen er maar 50 personen mee. Er zijn in totaal 
een 70tal personen ingeschreven. De namen van de eerste 50 zijn bekend en we zullen  hen vragen of 
zij nog steeds de intentie hebben om mee te gaan. Als er bij deze 50 personen enkele annulaties zijn 
zullen er enkele reserve personen gecontacteerd worden. We hebben navraag gedaan om in het 
voorjaar van 2009 opnieuw te mogen komen met een groep, maar dit is helaas geweigerd omdat men 
zoveel mogelijk verschillende groepen wil toelaten. Misschien  is het mogelijk het jaar daarop, we 
zullen op tijd navraag doen. 
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6. WANDEL- EN FIETSWEEKEND 
 

Dit gaat door op weekend van vrijdag 17 tot zondag 19 april 2009. 
We verblijven in “De Lork” op de flank van de Kemmelberg. 
Alle details en prijzen zijn vermeld op bijgevoegd info- en inschrijvingsformulier. 

 
7. KLAARMAKEN VAN EENPANSGERECHTEN 
 

Wie hiervoor interesse heeft gelieve het dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te brengen zodat dit 
groep(je) kan samen komen om verdere details en data te kunnen bespreken. 
Van zij die meedoen  wordt verwacht dat ze minstens één gerecht  zelf voorstellen. 

 
8. VOORSTELLING EN UITWERKING VAN BOSCOMPLEX HEIDEHUIZEN 
 

Er is een apart blad bij het KWBeeke waarin het gemeentebestuur van Balen en Mol en de v.z.w. 
bosgroep Zuiderkempen iedereen uitnodigt op een wandeling en ontmoetingsavond om de 
toekomstvisie van dit boscomplex uit te werken.  
 
 

Het Bestuur. 
 
 


