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Tijdens de jaarmarkt organiseerden we voor de 11e keer ons
“Ontbijt”. We hebben weer heel wat mensen mogen verwelkomen.
Kortom het was een geslaagde start van het werkingsjaar.
Twee weken later hebben jullie ook terug voor het Jaarlijkse Kwb
Eetfestijn gekozen. We danken jullie dan ook van harte voor jullie
talrijke opkomst en het vertrouwen. De opbrengst van ons jaarlijks
eetfestijn laat ons toe jullie een gevarieerd programma aan te
bieden.
Geen eetfestijn zonder onze ‘Gratis Tombola’. Een niet nader
bepaalde hand lootte de volgende winnaars uit de doos:
Ben Van Eeckhoudt uit Leerbeek
Rudi Van Bever uit Gooik
Familie Defrère – De Kegel uit Grimminge

●
●
●

Deze gelukkigen krijgen een lekkere fles wijn thuis bezorgd.
Wij danken alle medewerkers, bezoekers en
sympathisanten voor deze geslaagde start!
Het bestuur
Aankondigingen
kwb gooik & strijland
kwb leerbeek

Winterwandeling
Zaterdag 26 januari 2019,
15u30 – Zaal Edele Brabant
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Infoavond Erfrecht
Door Minister van Justitie
Koen Geens
Dinsdag 19 maart 2019,
20u00 – GC De Cam

mini raak november 2018

Binnenkort is Sinterklaas met zijn pieten weer in het land. Uiteraard komt
de goedheilige man ook in Leerbeek voorbij. Op vraag van kwb doet hij
dat op:

Zondag 2 december 2018.
Parochiezaal “Parecia” om 14u15.
De Sint en zijn Pieten komen die namiddag langs om alle
aanwezige kinderen een geschenkje te bezorgen. In
afwachting zorgen we voor animatie waarbij je je niet zal
vervelen.
Mogen we vragen om tijdig aanwezig te zijn om de voorstelling niet te
storen!

De Sint heeft beloofd om voor alle kinderen tot en met het
zesde studiejaar een geschenk mee te brengen. Nagenieten
doen we nadien met heerlijke wafels, chocomelk en koffie.
Wil je de komst van de Sint niet missen, schrijf je dan als de
bliksem via één van de onderstaande mogelijkheden (vóór 27
november 2018):
●
●
●
●

Bij Simon Meire, Bruneaustraat 20, Kester
Bij Marc Mignon, Ninoofsesteenweg 229, Leerbeek
Via mail: kwb_leerbeek@hotmail.com
Via overschrijving op rek nr. BE97 9731 1493 6849 van KWB
Leerbeek.

Vermeld steeds naam, voornaam, geboortejaar en geslacht van
de kinderen en het aantal volwassenen.
Deelname kinderen is gratis, volwassenen leden betalen €2 en
niet-leden betalen €5 per persoon.
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Stadsbezoek Gent
Zaterdag 8 december 2018
Het is weer zo ver…. tijd voor ons jaarlijks stadsbezoek. Dit jaar trekken
we met de bus naar Gent. Met een wandeling ontdekken we eerst de
Gentse binnenstad met een bezoek aan het Lam Gods in de
St.Baafskathedraal. Na de lunch verkennen we de Gentse haven met een
rondrit met de bus. Voor het avondmaal is er nog even tijd om zelf de
Arteveldestad verder te ontdekken.
Programma:
8u15:

Vertrek rond punt Gooik

8u25:

Vertrek Kerk Strijland

9u30:

Ontvangst met koffie en koek

10u15:
12u15:

Historische wandeling met gidsen met bezoek aan de
kathedraal en het Lam Gods
Lunch (broodjes en koffie/thee)

14u00:

Vertrek richting haven

14u15:

Havenrondrit met de bus

17u15:

Wie wil kan nog even genieten van vrij moment in Gent

19u00:

3-gangen avondmaal (aperitief, wijn en water inbegrepen)

21u00:

Terug richting Gooik

Prijs:
Leden: 70 euro – Niet-leden: 75 euro
Hierin is inbegrepen: bus, gidsen, bezoek Lam Gods, broodlunch en
avondmaal*
Inschrijven:
Gelieve in te schrijven voor 01/12 via urbain.neukermans@skynet.be of
054/56.81.19.
Mogen we vragen te betalen bij inschrijving? Dit kan cash of op
rekeningnummer BE59 1030 1639 8526 (naam vermelden a.u.b.).
Opgelet: eerst inschrijven en dan betalen!!!
*avondmaal = aperitief, gandaham met vers fruit, Gentse stoverij en warme appeltaart met
ijs (met wijn en water).
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