
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. FAMILIENAMIDDAG 

 

Op Pinkstermaandag 16 mei hebben wij onze jaarlijkse familienamiddag met een fietstocht en daarna een 

heerlijke barbecue. 

Als je niet mee gaat fietsen kan je al wel terecht in de zaal  vanaf 14.00 uur (of buiten bij warm weer) 

voor een fris drankje of warme koffie. 

De inschrijving moest ten laatste binnen zijn op woensdag 4 mei, voor de laatkomers ten laatste op 7 mei 

bij René Grobben, Korte Heide 18.       e-mail: grobben.rene@skynet.be 

Achteraf is er een ijsje voorzien voor de liefhebbers. Dit is in de prijs inbegrepen .  

 

2. POP-UP CAFE 

 

We gaan onze pop-up café opstellen op drie locaties bij nieuwe wijken. 

Nl. op woensdag 11 mei  van 18.00 tot 20.00 uur op het speelpleintje tussen de verkaveling in Rijsberg. 

      op vrijdag 13 mei van 18.00 tot 20.00 uur op de verkaveling in de Berg 

      op pinkstermaandag 16 mei van 14.00 tot 16.00 uur aan de Sportlaan te Wezel. 

We hebben hiermee de bedoeling om jonge mensen eens samen te brengen en te praten over 

dagdagelijkse dingen en ook om kennis te maken met onze KWB. 

 

3. FIETSEN VOOR EEN FIETS 

Op  zondag 12 juni is het weer zo ver, dan organiseert KWB Hulsen weer hun jaarlijkse fietstocht.  

Er worden mooie routes uitgestippeld voor iedereen. Van de sportiefste wielertoerist tot families met 

kleine kindjes iedereen zal zijn gading vinden in ons aanbod van routes. 

 Inschrijving: Parochiecentrum Hulsen, Ossenberg 114,  2490 Balen van 10 tot 14.00 uur 

De afstanden zijn:30-40-50 Km.  Haltes onderweg 

Bij aankomst aan Parochiecentrum Hulsen gratis fietsverloting in samenwerking met Fietsen Van 

Lommel 

Info: 014/308697 en 0499/336030 

 

4. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf nu op de looppiste van de Keiheuvel. Nog steeds op maandagavond van 19 tot 20 uur. Info: Jef 

Van Gompel (014 81 61 25).  

 

5. VOORSTELLEN VOOR VOLGEND WERKJAAR 

 

We doen nogmaals een oproep naar onze leden, om nieuwe activiteiten voor te stellen. 

Men kan ze formuleren per mail of op papier en ze dan bezorgen aan iemand van het bestuur. 
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