
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. CM INFOAVOND: GEHEUGEN EN VERGETEN 

 

Je vergeet al een iets… Oei, moet ik me zorgen maken? Is dit het begin van dementie? 

Tijdens deze infoavond, die doorgaat op dinsdag 17 april om 20.00 uur in het P.C. van Balen, 

krijg je een realistisch beeld van de capaciteiten van ons geheugen. 

Normaal inkom 6 euro, maar als CM-lid betaal je slechts 3 euro. Je moet je vooraf inschrijven. 

Voor meer details zie bijgevoegde flyer en op www.cm.be  

 

2. FAMILIEDAG 

 

Op Pinkstermaandag 28 mei gaat onze jaarlijkse familiedag door in en rond het Parochiecentrum in 

Balen.  

We zorgen voor een aantal volksspelen waar de kinderen en volwassenen vrij kunnen van gebruik maken.  

We hebben ook weer onze speciale fietsen besteld, waar iedereen zijn rijvaardigheid kan op testen. 

Nadien is er een barbecue voorzien met heerlijke groenten en lekkere stukken vlees. 

Er moet wel vooraf ingeschreven worden met bijgevoegd inschrijvingsformulier. 

Inschrijvingsprijs:  voor leden: volw. :10 euro 

       kind -18jaar: 5 euro 

niet-leden: volw: 15 euro 

       kind -18jaar: 10 euro 

Inschrijving binnenbrengen op donderdag 3 mei 2012 ten laatste op 13 mei. 

 

3. FEESTIVAL SOCIAL 2012  

 

ACW organiseert dit evenement op woensdag 16 mei 2012 in GC De Marc/kt, markt 1, 2330 Merksplas. 

De deuren gaan open vanaf 19.30 uur . Aanvang om 20.00 uur. 

Programma: 

Welkomstwoord door Ann Van Laer nationaal secretaris ACV 

ACW waardering 

Optreden: De Bonanza’s 

Zij brengen alle popklassiekers uit de jaren 60 

Daarna gezellig napraten op de ontmoetingsreceptie 

 

Je kunt gratis met de bus meerijden, maar dan moet je inschrijven voor 1 mei bij: 

Jos Geuens, Sinterveld 71- tel 014/ 816637 

Jef Cornelis, Broekstraat 21- tel 014/ 301142 

Fons Cools, Grees 97- tel 014/ 308697 

Hilda Vansweevelt, Misseweg 13 -tel 014/ 812040 

René Vanhoof, Molsesteenweg 151 bus 2 
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4. LOURDESBEDEVAART 2012  

 

In de zomer van 2012 gaan KWB en KAV Antwerpen op bedevaart naar Lourdes met de TGV en dit van 

12 tot 17 juli 2012. 

Als er van onze leden interesse hebben om mee op bedevaart te gaan, laat dit dan zo vlug mogelijk weten 

aan iemand van het dagelijks bestuur. 

We zullen dan het nodige doen om jullie in te schrijven en alle nuttige details mee te geven. 

 

5. MANO MUNDO  

 

Op 12 en 13 mei wordt in het Provinciaal Recreatiecentrum De Schorre, Kapelstraat 83, in Boom  

Mano Mundo georganiseerd. Dit gratis festival is een leuke combinatie van muziek, ontspanning en 

mondiale vorming. 

Voor meer details kan men bellen naar 03/ 880 18 60 ofwel naar de website gaan: www.manomundo.be 

  

 

6. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

 

De voetballers van KWB Wezel hebben nog steeds een drukke agenda.  

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand april: 

 

Zondag 1april 2012  : De Voskes- KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 8 april 2012 : PASEN 

Zondag 15 april 2012: KWB Wezel- Mi Amigo om 10.00 uur 

Zondag 22 april 2012 : Kattenberg – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 29 april 2012 : Den Bunt – KWB Wezel om 10.00 uur 

 

Het Bestuur 

 


