
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. AVONDWANDELING 

 

 Dit gaat door op vrijdag 15 november 2013 . Vertrek aan het 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 samen met de bus naar het P.C. teruggebracht. Dit is ook voor niet-leden. 

Inschrijvingsprijs alles inbegrepen:  voor leden: 5 euro per persoon 

     voor niet-leden: 8 euro per persoon 

Inschrijving ten laatste binnen op 10 november bij Frank Mentens. 

 

2. LIDGELD 2013 

 Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook de ledenbijdrage innen voor het jaar 2014. 

 Dit bedraagt nog steeds 25 euro. Na betaling zal men de nieuwe lidkaart overhandigen. 

 Gelieve voor eind november uw ledenbijdrage te vernieuwen. 

 

3. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

 Op dinsdag 3 december en woensdag 4 december zal de Sint en Zwarte Piet de kinderen van 

 onze leden bezoeken tussen 18.00 en 20.00 uur.  

Inschrijvingsprijs :  voor kinderen van leden: 2.5 euro per kind 

   voor kinderen van niet-leden: 5 euro per kind 

Voor kinderen van niet-leden wordt wel gevraagd dat zij bij iemand van de leden aanwezig 

 zijn. 
Inschrijving binnen ten laatste op 10 november bij René Grobben. 

 

4. GEZINSWEEKEND 

 

 Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 april 2014 in de Bosberg in Houthalen. 

 Alle details en inschrijving vindt u bijgevoegd bij het KWBeeke van november. 

 

5. VAKANTIEBEURS GOVAKA 

 Govaka organiseert dit jaar een reisbeurs op zondag 15 december 2013 van 10 tot 17 uur. Deze 

 beurs gaat door in het gemeenschapscentrum 3Den Bogaard", Antwerpsesteenweg 57 in 

 Broechem. 

 

6. LOURDESBEDEVAART 2014 :THEMA: GA SAMEN NAAR DE BRON 

 

 Als er mensen zijn die interesse hebben om met KWB West-Vlaanderen mee te gaan op 

 Lourdesreis, laat ons dan iets weten. We zullen dan de data doorgeven dat zij voorzien om naar 

 ginder te reizen. 
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7. LEGO TENTOONSTELLING "THE ART OF THE BRICK" 

 

Van 22 november 2013 tot 21 april 2014 verwelkomt de Beurs van Brussel THE ART OF THE BRICK. 

in een 1300m2 grote ruimte worden meer dan 60 grandioze en fascinerende kunstwerken getoond. Deze 

werden ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Nathan Sawaya met ruim 1 miljoen legoblokjes. 

Volgens CNN is THE ART OF THE BRICK één van de tien belangrijkste tentoonstellingen ter wereld 

die je onder geen beding mag missen. Voor jong en oud vormen de reële of fictieve personages en 

objecten, die Nathan Sawaya bouwde, telkens weer opnieuw een verrassing. Onder zijn 

verbazingwekkendste en meest onverwachte creaties in 3D bevat THE ART OF THE BRICK 

interpretaties en reconstructies van wereldwijd gekende kunstwerken, zoals  De Denker van Rodin. 

Andere indrukwekkende kunstwerken zijn het noordelijke rozetvenster van ede kathedraal van Chartres, 

een Boeddha, een skelet van een T-Rex dinosaurus van 6 meter lang waarvoor 80.020 blokjes nodig 

waren... en dan mag men ook niet de gloednieuwste creaties van de kunstenaar vergeten zoals het 

Manneken Pis, dat door hem speciaal werd ontworpen voor deze tentoonstelling in de Beurs van Brussel. 

 

THE ART OF THE BRICK trok al meer dan 1,5 miljoen bezoekers in Noord-Amerika, Australië en Azië. 

De komst naar België van deze tentoonstelling, bestemd voor een groot publiek, is een première in 

Europa!  

Op vertoon van je kwb-lidkaart krijg je volgende voordeeltarieven: 

Volwassenen: maandag – vrijdag: 13,50 € (met kwb-lidkaart: 11,50 €) 

  zaterdag – zondag: 15,50 € (met kwb-lidkaart: 13,50 €) 

 Studenten / Senioren: maandag – vrijdag: 11,00 € (met kwb-lidkaart: 10,00 €) 

   zaterdag – zondag:  12,50 € (met kwb-lidkaart: 11,50 €) 

 Kinderen (4 – 16j):  maandag – vrijdag: 8,50 € (met kwb-lidkaart: 7,00 €) 

   zaterdag – zondag:  9,50 € (met kwb-lidkaart: 8,00 €) 

 Dit ter info. 

 

8. WINTERMOMENTS WITH FLOWERS 

 Op zoek naar een leuke uitstap. Van 22 november tot 1 december vindt de 18 de editie van " 

 Winter Moments of Flowers" plaats in het prachtige decor van het Oud Sint-Janshospitaal gelegen 

 langs de idyllische Reie, in het hartje van Brugge. 

 De combinatie van deze uitzonderlijke locatie, de prachtige bloemendecoraties en de stemmige 

 periode van het jaar, maken van deze winteruitstap een onvergetelijk moment! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Het Bestuur 

 


