
 

AGENDA 

MEI 

02-05-2015 : BBQ 

09-05-2015 : Te voet naar Scherpenheuvel 

30-05-2015 : Stadsbezoek Hasselt 

JUNI 

07-06-2015 : Kubb-tornooi 

13-06-2015 Programmatiedag 

 

 

Stadsbezoek Hasselt 30/5 

Kubb - tornooi Te voet naar Scherpenheuvel 9/5 

 

 

Zaterdag 9 mei gaan we weer te voet naar Scherpenheuvel.                  

Als je deze bedevaart van 25 km wil mee wandelen, moet je om 6u00 

aan St Baaf  zijn, dan start de tocht.  

Er is een tussenstop voorzien met koffie  

en lekkere koek, maar om iets te eten en                                                    

te drinken onderweg moet je zelf zorgen.  

Iedereen is van harte welkom!!! 

 

 

 

 

KWB-leden en hun gezin betalen €1 pp en niet leden €2 
 

Dit jaar brengen we een begeleid bezoek aan Hasselt en laat je 

verrassen door heel wat dingen die er al lang staan , maar die je nooit 

gezien hebt.                                                                                           

We spreken af om 9u30 aan het zwembad in Hasselt. Het eerste 

bezoek is gepland om 10u00 , we brengen dan een bezoek met gids 

aan het oud kerkhof 

12u30   Lunch in ’t Borrelhuis ( verrassingsaperitief – soep – Hasselts 

stoofvlees met kroketten en appelmoes- dessert ) 

14u00 : Historische stadswandeling  

16u00 : vrij 

Dit bezoek kunnen we je aanbieden voor slechts 25 Euro ,  maar  

schrijf je in voor 21 mei bij Rudi Rykers Bovenstraat 44 of via mail 

rudiryk@gmail.com of tel. 0498 79 07 13 

Zondag 7 juni organiseren we ons 6de  Kubb tornooi. Dit spel is 

geschikt voor iedereen, van groot tot klein. Het enige wat je moet 

doen is zorgen voor een groep van 6 personen. En dit kan samen met 

familie, vrienden, buren, verenigingen, enz…                                   

Het tornooi zal beginnen om 13u00 op het voetbalterrein aan de 

jeugdlokalen. Laten we hopen op mooi weer, dan zullen wij zorgen 

voor eten en drinken en jullie voor de sportieve gezelligheid.                                                      

Inschrijven bij Rudi Rykers, Bovenstraat 44  (rudiryk@gmail.com   

telnr 011 43 32 41).    De prijs voor de ganse groep is 10 Euro 

Er kunnen slechts 12 groepen  tegelijkertijd spelen, want we hebben  

maar 6 spellen ter beschikking.                                                  

Supporters zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
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SAMENAANKOOP  

 

 

 

 

Kuisen, afstellen gas- en mazoutbranders, kuisen van de 

schoorsteen en tankkeuring 

O Kuisen Gasketel en afstellen (€ 75) 

O Kuisen Gasketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90) 

O Kuisen Mazoutketel en afstellen (€ 75) 

O Kuisen Mazoutketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90) 

O Kuisen Schoorsteen (€ 60) 

O Keuren Mazouttank (€48,40) 

-PRIJZEN INCLUSIEF BTW . 
-BETALING GEBEURT  BIJ “AFLEVERING”. 

 

NAAM:………………………………………………………………………. 

STRAAT:…………………………………………………………NR:……… 

GEMEENTE:…………………………………………………………………. 

TEL:…………………………………………………………………………… 

INSCHRIJVEN VOOR 24 MEI 2015 BIJ:                                             

RYKERS RUDI  BOVENSTRAAT  44     011 43 32 41 

ER WORDT DOOR DE FIRMA GLOBAL HEATING (0476 68 08 96) 

ZELF CONTACT OPGENOMEN 

 

 

 

 

 

Stadsbezoek Hasselt  31 mei 

 

Zondag 7 juni 

Om 13u 


