
              

 Beste KWB’er 

 Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. INFOAVOND CM: BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG 

 

 Op dinsdag 21 april  in de parochiezaal om 19.30 uur. 

 Dit is in samenwerking met CM-kern Balen. 

 Er is een flyer bijgevoegd 

 Inkom: 3euro (een drankje inbegrepen) 

 

2. STREEKBIERENAVOND 

 

 Op donderdag 30 april heeft het jeugdcentrum een streekbierenavond voorzien.  

 Iedereen is welkom, men moet niet vooraf inschrijven. 

 Aanvang om 20.00 uur. 

 

3. DAUWWANDELING 

 

 Op vrijdag 1 mei is er gelegenheid om deel te nemen aan een dauwwandeling. 

 We komen samen om half zeven (6.30 uur) aan de Blauwe Kei! (ook gekend Dikke Lowie) in Mol 

 Rauw. 

 Er is een wandeling voorzien van 10 km (zonder tussenstop) zodat we om 9.00 uur kunnen 

 ontbijten bij "Den Burger", Hertog Jan Plein 65 Lommel. 

 Prijs all-in ontbijt is 15 euro. 

 Let op!!!! dit dien je zelf te reserveren op voorhand op nummer 011/44 85 69.(plaatsen zijn 

 beperkt) 

 Gelieve deelname aan de wandeling te bevestigen bij Frank Mentens via: 

  e-mail : frank_mentens@ hotmail.com  

 

4. FAMILIEDAG 

 

 Op pinkstermaandag 25 mei hier in het Parochiecentrum. 

 Nadere gegevens volgen volgende maand. 

 

5. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

 Vanaf maandag 20 april om 19 uur wordt er weer gejogd op de keiheuvel. Samenkomst aan het 

 sporthotel achter de speeltuin. Er wordt ook weer met een programma gestart om de beginnende 

 jogger gedurende 10 weken te begeleiden zodat men na deze periode  het kleine parcours van 5 

 km  kan afleggen op eigen tempo. Men kan dan naar eigen keuze eventueel verder opbouwen naar 

 een grotere afstand samen met de gevorderden. Mochten er beginners willen starten gelieve dan 

 even contact op te nemen met Jef Van Gompel  014/816125.De groep gevorderden verwelkomt 

 graag enkele nieuwe gezichten. De deelname aan dit alles is gratis. Ook niet KWB leden zijn van 

 harte welkom! 
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