
              

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Nog steeds op de Finse looppiste, van de Bleukens, op maandagavond van 19 tot 20 uur. Info: Jef Van 

Gompel (014 81 61 25). Vanaf maandag 10 april lopen we terug op de  piste van de Keiheuvel om 19uur. 

 

2. DAUWWANDELING 

 

Op maandag 1 mei organiseren we naar jaarlijkse gewoonte onze dauwwandeling. 

Dit jaar vertrekken we aan de Boerenschuur, Steegsebaan 275, in Balen. 

Zin om eens mee te stappen? We vertrekken om 6.00 's morgens voor een tripje van ongeveer 2 uur. 

Afspraak om 5.50 uur. Als je wil meewandelen geef dan je naam door  aan Frank Mentens. Dit kan via 

mail: frank_mentens@hotmail.com   of via bericht op GSM: 0472/658962 

Na deze trip is er een ontbijt voor de liefhebbers. Dit is ter plaatse te betalen. 

Wel duidelijk naam en aantal personen vermelden. Inschrijven voor 25 april bij Frank Mentens. 

Hopelijk tot dan. 

3. BEZOEK AAN DE KORHAAN -DISTILLEERDERIJ 

 

De Korhaan is puur ambacht. Puur omdat zij uitsluitend op basis van natuurlijke grondstoffen werken. 

Ambachtelijk omdat hun jenevers, likeuren en advocaten vervaardigd worden volgens aloude recepten en 

gebruik makend van traditionele productiewijzen, in onze stokerij aan de Lommelsebaan te Hechtel. 

Wij hebben een bezoek gepland aan de Korhaan op zaterdag 13 mei 2017. De opzet is om op zaterdag 

met de fiets naar daar te rijden (voor zij die geïnteresseerd zijn natuurlijk). 

Vertrek om 12.00u aan het PC ,op het St. Andriesplein, achter de kerk.  

Voor zij die  per auto naar ginder willen rijden  , jullie worden  verwacht rond 13.30 uur. 

Denk eventueel aan een "BOB" 

Start de rondleiding om 14.00u. 

Er  is inclusief het bezoek, dat een tweetal uur duurt,  aan het klokkenmuseum voorzien met aansluitend 

een proevertje van een vijftal jenever producten. 

Dit alles voor 5€/PP te storten op KWB rek. hierboven rechts vermeld. 

Het adres: Leukenheide "de wit" 

  Lommelsebaan 11 

  3940 Hechtel-Eksel 

Zij die wensen mee te gaan gelieve een mail te sturen naar Eric Geboers voor 27 april. 

Mailadres: Tempest888@hotmail.com 

 

4. FAMILIENAMIDDAG 

 

Op Pinkstermaandag 5 juni hebben wij onze jaarlijkse familienamiddag met een fietstocht en daarna een 

heerlijke barbecue. Aanvang 13.30 uur, barbecue vanaf 16.30uur. Meer hierover volgende maand. 
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