
             
Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 

1. EHBO IN HET GEZIN 
 
De meeste ongevallen, groot of klein, gebeuren thuis! Hoe moeten we nu die bloedneus best 
stoppen, of die splinter verwijderen? Hoe ontsmet ik die schaafwonde? Moet ik met een tekenbeet 
naar de dokter? … Slechts een paar van de vele vragen die worden opgelost op onze EHBO-
avond, onder leiding van Roy en Sarah, beiden lid van het Rode Kruis en gediplomeerd 
verpleegkundigen. Woensdagavond 13 maart vanaf 19u in ’t lokaal van het Rode Kruis te 
Olmen Schoolstr. 13 achter de sporthal. Iedereen welkom! Leden: gratis, niet-leden: €3,00. 
 

2.  SAMENAANKOOP CHOCOLADE PASEN 
 
Met de bestelformulieren in bijlage kan je weer chocolade bestellen tegen groothandelsprijzen. 
Net als de vorige keer kan je nu ook suikervrije chocolade bestellen en NIEUW: kleine gevulde 
paaseitjes. Minimum hoeveelheden en prijzen in bijlage dus. 
 

3. KWB GEZINSWEEKEND Esch-sur-Alzette 
 
 Er is een infoavond voorzien op 25 maart om 20.00 uur  in het P.C. lokaal 10. 
 Gelieve minstens met één persoon per gezin aanwezig te zijn. 
 

4. ZWERFVUILACTIE 
 

We hebben deze voorzien van 29 maart tot  7 april. Dan trekken we er weer op uit met knijper en 
 vuilzak om het zwerfvuil op te ruimen op het Heike, Misseweg, Molenstraat en de buurt van 
Ongelberg-Steegsebaan. Dankzij de tussenkomst van de gemeente spijzen we ook met deze actie 
onze kas. Helpers zijn altijd welkom!  

 Neem contact op met : 
 René Grobben (014/ 812154), Erik Hens (014/ 812893) of Luc Vos (014 /81 6179) 
 
 

5. DAUWWANDELING  met nadien heerlijk ONTBIJT 
 
 Op dinsdag 1 mei organiseren we naar jaarlijkse gewoonte onze dauwwandeling. 
 Zin om eens mee te stappen?  

Het vertrek is voorzien om 6.00 's morgens aan “het brakske” in Schoorheide voor een tripje van 
ongeveer 10 km met aansluitend mogelijkheid om te ontbijten. 

 Meer inlichtingen volgende maand op het KWBeeke. 
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