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Vrijdag 5 juni 2009 — afsluiter ‘Start to run’
Vrijdagavond rond 19u30 staan onze joggers voor hun ultieme laatste proef.
De deelnemers/deelneemsters van onze ‘KWB start to run’ kunnen die avond
hun diploma verdienen door 5km te joggen.
Nadien openen we in de kantine ons sportcafé waar we onze kampioenen
uitgebreid kunnen vieren!
Joggers én supporters op post!

Met KWB naar de PROMS op zaterdag 7 november 2009
Ook in 2009 kan je weer gaan genieten van Night of the Proms, al jaren het grote
feest van klassiek en pop.
KWB regio Kempen trekt met de bus richting Sportpaleis.
Trouwe fans weten dat het een luxe is om met de bus af te zakken naar de
Proms, alles goed geregeld, geen stress voor parkeerplaatsen en een toffe sfeer.
Night of the Proms is in 2009 aan zijn 25ste editie toe en dat het dit jaar een feesteditie wordt, is nu al zeker.
Volgende artiesten staan nu reeds op de affiche
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Dit jaar gaan we op 7 november. De bus vertrekt rond 18u30 vanaf een opstapplaats in de nabije omgeving.
De prijs per persoon ligt nog niet vast, maar zal ongeveer 45 euro bedragen.
Deze prijs omvat het toegangsticket en het busvervoer, en omvat alle extra kosten zoals reservatiekosten enz.
Alles wordt voor u geregeld, u moet alleen maar “GENIETEN”
Indien u interesse heeft, neem dan reeds vóór eind juni vrijblijvend een optie bij uw KWB afdeling.
Heeft u een optie, dan wordt u eind augustus wanneer prijs en programma vastliggen, door Leen Goossens van
KWB Oosterwijk gecontacteerd voor definitieve bevestiging en betaling.
Hoe kan u een optie nemen?
- door een mail te sturen naar leengoos@hotmail.com met duidelijke vermelding van
'PROMS' + NAAM + VOLLEDIG ADRES + TELEFOONNUMMER en AANTAL TICKETS
of door telefonisch uw optie door te geven aan Leen Goossens op het nummer 0495/645796

Juni 2009

afdeling OOSTERWIJK
Theoretische cursus autorijden
De schoolgaande jeugd heeft de kans om in de school hun theoretisch rijbewijs te halen.
In de meeste gevallen wordt dit slechts 1x per jaar ingericht, en komt dit voor vele kinderen te vroeg of te laat.
De ideale leeftijd voor de lessen te volgen is 16 jaar en 7 maanden.
Bij KWB St-Jan in Herentals kan je terecht voor een vakantiecursus vanaf maandag 29 juni om 19u30.
Lesdagen: 29/6—30/6—1/7—2/7—3/7—4/7—6/7.
Plaats:
Parochiezaal St-Jan op de Molekens in Herentals
KWB-leden: leerling: 25€ Begeleider: 12€
Niet-leden: leerling: 50€ Begeleider: 20€
(per leerling mogen er twee begeleiders deelnemen voor de prijs van één.)
Inbegrepen in de cursus: cursusboek, tweede binnenspiegel en ‘L’ voor in de wagen + gebruik oefenterrein.
Inschrijven: Alfons Horemans, Lindenlaan 10 Herentals. GSM 0497/262716 (alfons.horemans@skynet.be)
Stortingen via rekening 833-4717402-65. Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt !

Wijnafsluiter op dinsdag 9 juni - 20u

- KWB-centrum

Traditioneel is de laatste wijnproefavond een beetje speciaal.
Naast het proeven van wijnen voorzien we immers ook bijpassende hapjes .
De deelnameprijs blijft ook voor deze speciale avond: 5€ voor KWB-leden, 8€ voor niet-leden.

Zaterdag 13 juni helpt KWB-Oosterijk mee met het schoolfeest
Reeds verscheiden jaren steekt de KWB een handje toe op het op het jaarlijks schoolfeest van de Basisschool in Oosterwijk, waar je ons kan terugvinden achter de barbecue.
Heb je interesse om een KWB-handje toe te steken bij de barbecue?
Laat het ons dan zeker weten. Tel: Gunther 014/265459.
We kunnen gerust nog wat helpers gebruiken!

ACW dienstbetoon: Invullen belastingsbrieven
Dinsdag 30 juni - 18u30 tot 21u
Dinsdag 30 juni kan u terecht in ons KWB-centrum voor het gratis laten
invullen van uw belastingsbrief.
Dit is een initiatief van ACW-Westerlo dat al jaren veel bijval kent.
Vergeet vooral niet alle benodigde documenten mee te brengen !

En vergeet ook zeker niet ...
•

Zondag 28 juni: 20km van Westerlo. Voetbalterrein KFC Oosterzonen.

