
             

 Beste KWB’er 

 

 Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht nog voor de grote vakantie: 

 

1. VOORSTELLEN VOOR VOLGEND WERKJAAR 

We hebben een planningsvergadering voorzien begin juli om ons programma op te stellen voor 

2020.We doen dan ook een oproep naar onze leden, om nieuwe activiteiten aan te brengen. 

 Men kan ze formuleren per mail of mondeling briefen aan iemand van het bestuur. 

  

2. ZWERFVUIL OPRUIMING 

In juni begint onze 2de ronde zwerfvuilopruiming. We voorzien dit tussen 21 juni en 8 juli. 

 We gaan weer ruimen op drie locaties nl. op ‘t Heike, de Biesakker en omgeving Ongelberg. 

Mensen die graag een handje willen toesteken geven best zo snel mogelijk hun naam op aan een 

bestuurslid zodat we de taken kunnen verdelen. Bedankt op voorhand.  

 

3. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

Starters zijn nog altijd welkom. Ook niet-leden. 

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61 . 

 

4. FIETSEN VOOR EEN FIETS VAN KWB HULSEN 

 Op  zondag 9 juni organiseert KWB Hulsen weer hun jaarlijkse fietstocht.  

 Er is ook weer een fiets te winnen die dag. 

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

 De afstanden zijn:30-40-50 Km.    

 info: 014/308697 en 0499/336030 

5. Familiedag  pinkstermaandag 10 juni  vanaf 13.30 u 

Voor  de ingeschreven personen: 
Je kan  deelnemen aan onze fietstocht vanaf 13.30 uur.  

Een uitgestippelde route van een 25 tal km voor groot en klein. Tevens kan je deelnemen aan  

allerlei volkspelen in en rond het PC 

De mobiele frituur van ’t snackske’ zal je bedienen vanaf 16.30 uur. 

Frieten en snacks a volenté. Nadien wordt  nog een verassingsijsje aangeboden. 

6. GEGEVENS OP JE LIDKAART 

Staan op je huidige lidkaart van kwb foutieve gegevens, of wijzigen die gegevens naar volgend 

jaar toe, dan weten we dit graag voor begin augustus zodat we die zeker aanpassen. Midden 

augustus nl., worden deze gegevens al doorgegeven om de lidkaarten van 2020 te drukken.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Het Bestuur 
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