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Woe 1Jan: Nieuwjaar
Ma 6 Jan: DB & Nieuwjaarsdrink in De Kring vanaf 19u
Di 7 Jan: Afbraak Kerststal
Ma 13 Jan: DB
Ma 27 jan: DB

Zondag 16 feb: Laser shooting Jong KWB
22 – 23 feb: stoemp – en hutsepotkermis

Vergeet jullie Lidgeld niet voor 2020!
Voor onze vergeetachtigen  , 30€ over te schrijven op het nummer van KWB Lembeek
BE30 7995 1596 3311
Waarom lid blijven/worden ?
-

Je wordt geïnformeerd over al onze activiteiten via deze Kleine Raak

-

Je krijgt korting op al onze activiteiten (dit jaar willen we dit zelfs uitbreiden!)

-

Je kindjes krijgen een exclusief bezoek van Sinterklaas met waardevol geschenk.

-

Je krijgt een KWB Voordelenboekje

-

Het is een gewoon super toffe bende, die met hart en ziel voor Lembeek heel wat organiseert
(Toneel, Jeugdtoneel, Kwis, Karaoke, familiehappenings, wandelingen, Sintbezoek, Kerststal,
Hutsepotkermis, we steunen goede doelen, enzovoort…)

Opstellen en inzegening Kerststal

Naar jaarlijkse traditie staat onze KWB Lembeek afdeling in voor het opstellen van de Kerststal. Ongeveer
20 mannen en vrouwen werkten mee aan het opstellen van dit pareltje van een Kerststal. Dit jaar mochten
wij eveneens 20 aanwezigen verwelkomen bij de inzegening van de Kerststal. Na het deugdoend tekstje van
Jozef konden we met z’n allen genieten van een warme chocomelk of gluhwein.

Nieuwjaarsreceptie KWB – Lembeek

Maandag 06.01.2020, mochten we met z’n 75 personen het glaasje heffen op het nieuwe werkjaar
2020. Voor ons een uitstekend moment om al onze medewerkers te bedanken met een hapje en
een drankje. Na het overlopen van de planning 2020 door de voorzitter en een woordje uitleg
aangaande onze toneelwerking voor het nieuwe jaar door Edwin, werd er nog doorgepraat tot de
vroege uurtjes ( voor sommigen ).
Wellicht zult U één van de komende dagen onze flyer in de bus krijgen. Hieronder al een
voorsmaakje

Toen was de Cava op !!!
“Geif ma den e fruitsapke” zaa de Guy!
En Monique dacht er het hare van 

Jaaroverzicht: Te noteren!!!!

Volgende Jong KWB - activiteit

Beste leden,
Er werd ons gevraagd om onderstaande flyer onder onze leden te verspreiden via ons
eigen blaadje of via mail… voila si.
In de loop van het voorjaar start Beweging.net Halle met een fietsbieb.
Om deze fietsbieb draaiende te houden, zijn ze op zoek naar enkele vrijwilligers zoals bv.
handige harry’s om aan de fietsen te sleutelen, onthaalmedewerker/ster, …
.

Nieuws van onze KWB Sint-Martinus vrienden.

Onze jaarlijkse stoemp – en Hutsepotkermis niet vergeten!!

Uw KWB Checklist
 Lidgeld overschrijven…nu!
 Jong KWB Activiteit op 16.02.2020
 Blokkeer je agenda voor 22 & 23 Februari : Hutsepotkermis
 Zaterdag 21 maart : Onderonsje
 Stip het weekend van 24 25 & 26 April aan (“Robin Hood” komt naar
Lembeek!!)

Spoiler Alert… Spoiler
Alert….Spoiler Alert…Spoiler
Alert…Spoiler Alert…Spoiler Alert

Be There

