
              
  
Beste KWB’er 
 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 

1. ZWERFVUILACTIE 
 

De eerste datum is voorzien op zaterdag 22 maart van 9 tot 12 uur. We gaan werken op drie locaties 
nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en  omgeving Ongelberg. 
Mensen die willen meehelpen, moeten zo vlug mogelijk hun naam opgeven via hun wijkmeester zodat we 
de taken kunnen verdelen. Het bestuur bedankt hen al op voorhand.  
Zij die op die dag niet kunnen, maar toch willen meewerken, moeten aan ons doorgeven welke straat op 
welke dag ze willen reinigen. 
De gemeente zal, elke vereniging die meedoet, vergoeden in geld per km. Individuele personen moeten 
contact opnemen met de gemeente, zij zullen vergoed worden in waardebonnen. 
De andere data zijn nog niet gekend. 
 

2. INFOAVOND VOOR HET GEZINSWEEKEND 
 
  Deze gaat door op maandag 24 maart in het P.C. lokaal 10 om 20.00 uur. 
 Gelieve met minstens één persoon per gezin aanwezig te zijn. Dank u. 
 

3. DAGUITSTAP NAAR OOSTENDE 
 
 Op zaterdag 29 maart hebben we een daguitstap voorzien naar Oostende. Dit in samenwerking 
 met het verbond van KWB en Busreizen Lauwers. 
 Het vertrek is voorzien om 7.30 uur aan het P.C. van Balen. 
 In de voormiddag is er een bezoek met rondleiding voorzien aan de Kinkhoorn . s' Middags is er 
 eten voorzien. 
 Voor de namiddag zijn er nog enkele keuzemogelijkheden die we op die dag ter plaatse zullen 
 voorstellen (afhankelijk van de weersomstandigheden). 
 Vorige maand is er een inschrijving  meegegeven. 
 De kostprijs bedraagt 33 euro voor leden van de KWB en 35 euro voor niet-leden. 
 In deze prijs is de busreis, het middagmaal en de gids(gidsen) voorzien. 
 Inschrijven ten laatste op 6 maart. 
 

4. TAFELTENNIS 
  Op woensdag 12 maart  en woensdag 9 april zijn de volgende avonden voorzien om te komen 
 tafeltennissen. Nieuwe mensen zijn altijd welkom. 
 

5. TRANSITIECAFE 
 
 Op maandag 10 maart  wordt er gepraat over samen minder energie verbruiken en meer dingen 
 samen te doen. Vorige maand is er een infoblad meegegeven met al de gegevens erop. Iedereen 
 welkom. 
 Dit is een organisatie van ACW 
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6. SAMENAANKOOP CHOCOLADE PASEN 
 
 De prijs voor de standaard figuren: 11.5 euro per kg, voor de kleine figuren: 14 euro per kg. 
 Niet-leden betalen 1 euro extra voor administratiekosten. 
 De bestelling moet ten laatste binnen zijn op donderdag 27 maart. 
 De gezamenlijke bestelling gaat pas door bij meer dan 50 kg. 
 Er is een bestelformulier bijgevoegd. Gelieve dit terug te bezorgen via uw wijkmeester ofwel 
 rechtstreeks aan Luc Vos, Konijnenberg 1. 
 

7. DAUWWANDELING 
 
 Op donderdag 1 mei  hebben we onze dauwwandeling. 
 Gelieve in te schrijven met bijgevoegd inschrijfformulier ten laatste op donderdag 3 april. 
 Voorinschrijving verplicht. 
 Alle info vindt u op bijgevoegd blad. 
 
 

8. KRAMP IN LIER 
 

Op zondag 11 mei 2014 is er een supertoffe kwb-dag voor de hele familie in Lier. Deelnemen kost 
slechts 7 euro, drankje of een pannenkoek inbegrepen. Kinderen jonger dan 6 jaar nemen gratis deel! 
KWB –leden krijgen een korting van 2 euro bij deelname aan dit evenement.  
Sporters kunnen deelnemen aan een volleybaltornooi (25 euro inschrijving/ploeg), KUBB-tornooi (15 
euro/ploeg van 3 personen), Fietstocht van 26 km en wandelingen van 6 km en 12,7 km.  
 
Cultuurliefhebbers kunnen een bezoek brengen aan de Gummarustoren, Lier ontdekken vanop het water 
tijdens een boottocht of een culturele wandeling maken met een bezoek aan het stadhuis.  
Breng gerust je kinderen en kleinkinderen mee. Samen met hen kan je deelnemen aan een fotozoektocht. 
Kinderen kunnen zich uitleven op springkastelen en kunnen komen kijken naar een speciaal 
minikindertheater. Op de pleinen zal ook kinderanimatie voorzien zijn.  
 
Op de Grote Markt zullen er optredens zijn van De Nootoplossing: Geelse ambiancegroep die meezingers 
brengt, Zumba-demonstratie, de uitreiking van de prijzen van de sporttornooien en Axl Peleman sluit de 
dag af met zijn gitaar. Sfeer verzekerd! 
 
Voor de innerlijke mens zijn er drankstandjes, pannenkoeken en appelbeignets.  
We hebben geen gezamelijk vervoer ingelegd . Dus diegene die willen genieten van een leuke KWB dag 
in Lier zijn altijd welkom. 
 
__________________________________________________________________________________ 
           Het Bestuur 


