RAAKSKE JANUARI
KWB VEERLE
Gelukkig Nieuwjaar !!
We wensen je een nieuw jaar bruisend en sprankelend, stralend en schitterend, gezond
en gelukkig, zorgeloos en prachtig 2019!
Ledenvoordeel in de kijker
Samen met de Raak van januari ontvangt elk lid een ledenvoordeelboekje. Ook dit jaar zullen
er weer verschillende kortingen zijn die de kwb-leden veel geld kunnen besparen. Denk er
trouwens aan : uw lidkaart geeft recht op kortingen bij Pearle en Lunch Garden !
KWB FALOS WANDELING 27 JANUARI
In vorig raakske hebt u vernomen dat er in januari 2018 1231 wandelaars hebben
deelgenomen aan onze KW wandeling. Onlangs werd op onze KWB vergadering de vraag
gesteld waarom komen er zoveel wandelen in Veerle en vanwaar komen ze allemaal. Hierop
kon geen duidelijk antwoord gegeven worden. Toch werd de mening toegedaan dat de
prachtige omgeving een van de voornaamste reden is. Het weer speelt ook een voorname rol
maar wandelen in bossen afgewisseld met natte en droge heide,duinen en vennen is toch
ontspannend en gezond. Maar vanwaar komen al deze wandelaars. Dat is nu vraag van het
bestuur. Uit voorgaande wandelingen is gebleken dat ze uit alle hoeken van onze en naburige
provincies komen. Maar hoeveel wandelaars uit Veerle nemen eraan deel? Dan werd de vraag
gesteld: volgende wandeling op 27 januari doen we een telling. Het bestuur doet dat met de
bedoeling uit deze wandelaars uit Veerle enkelen te belonen. Nodigt vrienden,buren en
kennissen uit om deel te nemen. Noteer alvast deze wandeling in uw agenda , geniet ervan
maar ook van de gezelligheid na de wandeling in het buurthuis. Info: er kan gewandeld over 4
– 7 – 11 – 14 – 17 km. via de bossen van Veerle naar Blauberg en terug. Er is geen tussenstop
voorzien voor de 4 en 7 km. Het Kwb bestuur nodigt u vriendelijk uit. Tot dan.
POTGROND :
Ook dit jaar kunnen KWB-leden kwaliteits- potgrond en/of zaai- en stekgrond bestellen.
Prijzen : 3,10 € voor 50L Potgrond en 2 € voor 20L zaai- en stekgrond.
Datum van afhaling : 23Februari, aan de leegstaande parking vd Pecotex.
Zie flyer voor meer inlichtingen
VORMING VOOR BEGELEIDERS DIE IEMAND LEREN AUTO RIJDEN
Zie flyer voor meer inlichtingen

