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Beste leden en symphatisanten van KWB,
September, drukke maand bij vele
gezinnen en verenigingen zo ook bij KWB.
We hebben een drukke avond plannen
gemaakt voor het nieuwe werkjaar en
we gaan naast de vaste zaken als
Breugelavond, Gourmetavond en
Paasontbijt ook veel op de culturele toer
met o.a. musea en theater. Daarover zal
u later meer informatie over bekomen.

Met KWB naar het theater
Één van onze activiteiten die op de planning
staan is een avondje theater.
We gaan op 7 oktober naar een voorstelling
kijken in het fakkeltheater. Hiervoor zijn kaarten
te verkrijgen aan 17 € vooraf te bestellen en te
betalen bij François of Ivo voor 22 september.

We hebben een jaar gekend met ups en
downs zoals men zegt, afscheid moeten
nemen van onzen Bob maar ook vele
nieuwe leden mogen verwelkomen.
Een jaar met een traan maar ook met
een glimlach.
Na vele jaren is er van nationaal niveau
ook besloten het lidgeld te verhogen van
€25 naar €30 dit om de vele kosten te
kunnen dragen. Daar hebben wij jammer
genoeg geen vat op maar onze prijzen
voor activiteiten blijven heel
democratisch.
Ik wil u allen alvast bedanken voor alle
steun die we mogen krijgen om te blijven
volhouden en onze KWB afdeling toch
levend en jong te houden

Uw voorzitter Ivo en mede-voorzitter Francois

Het Verhaal:
Het had een rustig en gezellig avondje kunnen worden.
Charles en Marleen hebben hun schoonbroer Robert en
diens nieuwe vrouw Marielle uitgenodigd.
Dan blijkt dat Charles, tijdens een zakenreis ooit iets
heeft gehad met een zekere Marinnele. Uiteraard is
Marleen hier niet van op de hoogte.
Ook al heeft Charles nooit zijn adres gegeven, toch
staat plots Marinelle voor zijn neus. Vermits Robert bij
aanvang alleen gekomen is met de mededeling dat
Marielle onverwacht naar haar moeder is gegaan en
vermits Marleen nog nooit de nieuwe vrouw van
Robert heeft gezien, vraagt Charles aan Robert of hij
Marinelle voor zijn vrouw wil laten doorgaan.
Deze stemt na enige aarzeling toe, maar dan komt plots
Marielle opdagen.

Welkom.
Wij verwelkomen weer een nieuw lid bij
onze sportievelingen van de
volleybalploeg

Wouter Kuijck 10 augustus
Astrid Dugardyn 12 augustus
Boris Haneveer 19 augustus
Hilda Vangeneugden 20 augustus

Stephanie Verwimp Welkom bij onze KWB.

Onze jarigen van augustus

Onze jarigen van september
Ingrid Jönsson 2 september

Marc Verbouw 1 augustus
Hilde Simons 4 september
Drika Van Gerwen 2 augustus
An Smits 14 september
Gunther Vangenechten 3 augustus
Marcel Vertongen 16 september
Ludo Averens 6 augustus
Antonia Clement 17 september
Jeanine De Bruyn 6 augustus
Ingrid Simons 25 september
Marieke De Munck 7 augustus
Kristina Van De Putte 30 september
Ivo Sauviller 7 augustus
Jozef Croes 9 augustus
Proficiat voor de jarigen.

Het is verdeeld in drie 'rijken': het water-rijk, ‘water
als vriend en vijand’, het steden-rijk, ‘oude
binnensteden’ en 'VindingRijk', als inspiratiebron
voor de wereld’ (architectuur, innovaties,
entertainment en design).

DAGUITSTAP: DEN HAAG EN SCHEVENINGEN
Op maandag 18 september 2017 trekken we voor
een dagje naar onze noorderburen, de Hollanders.
We vertrekken hiervoor aan “Jardin Public“ om
07.30 uur met de bus van de firma die begint met
de letter L en eindigt op auwers.
09u30 stop voor koffie met appeltaart in Gouden
Leeuw – Terheijden
10u00 aankomst in Madurodam – vrij bezoek
(zonder gids)
Madurodam is een Nederlandse miniatuurstad in
Den Haag op een schaal van 1 op 25, geopend
op 2 juli 1952.
Dit park geeft een beeld weer van de samenleving
en van de gebouwen uit alle delen van
Nederland.

Het is een miniatuurstad 'met een glimlach': veel,
soms komische, situaties uit het dagelijkse
straatleven worden uitgebeeld.
13u00 middagmaal in Scheveningen in Hotel
Vitesse – mooie locatie aan het strand gelegen
(menu: soep – schnitzel met frietjes en slaatje –
dessert).
14u30 vrije tijd in SCHEVENINGEN bij goed weer of
bezoek binnenstad DEN HAAG bij minder goed
weer (of een combi van de twee).
18u00: We rijden terug huiswaarts.

De prijs voor deze onvergetelijke dag komt op: 55.euro voor leden of hun partner (of 60.- euro voor
niet-leden)
U kan hiervoor inschrijven bij Diana (03/321.12.77
na 18.30 uur) tot zondag 10/09/2017.

