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Voorbije activiteit:  
Kwb Kaffee - vrijdag 26 maart 
 

Met dank aan Yvo Geerts voor de mooie foto’s. Zie ook op onze website! 



Woord van dank voor de helpers van de papierslag 
 

Beste helpers van de papierslagen, 
4 keer per jaar moeten wij steeds helpers zoeken om de papierslagen tot een goed einde te brengen. Daarbij 
hebben we een drietal tractors, zes aanhangwagens en ongeveer 25 personen nodig. 
De vorige keer, zaterdag 6 maart, hadden we reeds om 11.30 uur gedaan. 
Bij deze wil ik alle mensen bedanken, die al eens bij een papierslag hebben geholpen. 
Noteer alvast de volgende papierslag: zaterdag 29 mei 2010 om 9 uur aan het gidsenlokaal. 
 

Dag van de kwb op 2 mei 
 
Naar Boudewijn Seapark met de dag van de kwb. 
Op 2 mei 2010 vieren we onze dag van de kwb in Boudewijn Seapark te Brugge. 

Speciaal voor de kwb - gezinsdag betaalt iedere deelnemer slechts € 11 inkom. Goedkoper vind je niet: de 

normale toegangsprijs voor volgend seizoen is € 19,50 voor kinderen en € 23,50 voor volwassenen. Kinderen 

kleiner dan één meter mogen gratis binnen. In één klap verdient een gezin méér dan het volledige kwb - lid-

geld terug. 

Mensen die interesse hebben kunnen individueel inschrijven. Je kan dit doen via de website van kwb natio-
naal: http://www.kwb.be, ofwel telefonisch: 02-2108811 en vragen naar Magda Denotté. 
Je kan inschrijven tot 23 april. 
 

Pamperactie 
 

Met deze samenaankoop willen we jonge gezinnen in kwb een mooi ledenvoordeel aanbieden.  
Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van gezinnen met jonge kinderen. We 
bieden grote kortingen op de winkelprijzen van volgende kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, her-
bruikbare luiers van Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco. Door mee te doen met deze samenaan-
koop kan je voor één kind tot € 100 per jaar besparen op de luiers. 
 
De Aktie loopt van 01/05/2010 tot 11/06/2010. Levering is voorzien eind juni, be-
gin juli 2010. 
Meer info: zie extra folder in bijlage. (enkel gezinnen met jonge kinderen) 
ofwel via de website van kwb nationaal: http://www.kwb.be. 
 
Contactpersoon: Wim Caeyers, Bruggeske 56, tel: 014-316183 

Startpakket vrije begeleiding 
 

Op 3 en 17 mei, telkens van 20u tot 22 uur, organiseert kwb - Mol in samenwerking met het oudercomité van 
het St. Jan Berchmanscollege 2 avonden ivm "startpakket vrije begeleiding". 
  
Hier krijgen de begeleiders een opfrissing ivm de verkeersregels en wordt er over de begeleiding van leerlin-
gen gesproken en krijgt men nuttige tips. 
  
Deze avond is normaal voor de begeleiders, maar als de leerling wenst kan hij ook meekomen, maar dit hoeft 
niet. 
  
Wil je zelf deelnemen of ken je iemand die hiervoor interesse heeft, dan kan je voor 26 april inschrijven bij:  
De Wit Stefaan - tel 014-319717 - sdwit@sckcen.be of via het secretariaat van College St Jan Berchmans. 
Kostprijs: € 12 voor Kwb - leden, € 15 leden VCOV, € 25 voor anderen. 


