
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. INSCHRIJVINGEN GEZINSWEEKEND 

De vooropgestelde prijzen blijven. 

Alleen leden van de gezinsbond krijgen een extra korting nl.: 

-3jaar: gratis 

derde kind betaald maar 50% van de prijs. 

 

2. INFOAVOND BRANDPREVENTIE 

Gaat door op donderdag 20 januari 2011 om 20.00 uur in het P.C.  

Inkom:   1 euro voor leden 

3 euro voor niet-leden 

één consumptie inbegrepen 

Volgende punten worden o.a. toegelicht: gebruik blusapparaten, branddekens. 

 

3. GOVAKA VAKANTIEBEURS 

Is gepland op zondag 12 december 2010 in Cultuurcentrum Het Loo, op de Vismarkt in Tessenderlo. 

Je bent er gratis welkom van 13.30 uur tot 17.30 uur. 

 

4. 2
de

 VALENTIJNSWANDELING 

Op zondag 13 februari 2011. In het kader van Falos-wandelcriterium. 

Vertrek aan P.C. Balen, Gustaaf Woutersstraat 26 , 24190 Balen tussen 9.00 en 14.30 uur. 

De afstanden zijn:-6.6 km zonder tussenstop en geschikt voor rolstoelen 

-8 km zonder tussenstop 

-10.4 km met 1 tussenstop na 7km 

-14.5 km met 1 tussenstop na 7km 

-16.7 km met een tussenstop na 7 km en na 13.3 km 

-20.8 km met een tussenstop na 7 km en na 13.3 km 

   Tussenstop is voorzien aan voetbalkantine van Gompel(GSK) 

Inschrijven ter plaatse aan één euro per persoon (verzekering inbegrepen) 

Iedereen welkom. Ook niet-leden. 

 

5. NIEUWS VAN DE WERELDWINKEL 

Op zoek naar een origineel eindejaarscadeau? 

  

Een lekkere fles wijn, een uniek juweeltje, (h)eerlijke snoepjes, enz. 

Ga eens langs bij de Balense Wereldwinkel in de Molenstraat 73. 

   Er zijn extra openingsuren voor de feestdagen: 

Maandag 20 en 27 december van 10 tot 12 uur 

Dinsdag 21 en 28 december van 13.30 tot 18 uur 

Woensdag 22 en 29 december van 13.30 tot 18 uur 

Donderdag 23 en 30 december van 13.30 tot 18 uur 

  

Je vindt er zeker iets leuks! 

 

6. VOORDELENBOEKJE 2011 
Bij de raak van januari zit opnieuw voor elk lid een voordelenboekje. Maak er max. gebruik van!!  

 

7. WANDELKALENDER 2011 

Op achterzijde al een deel van deze kalender 

 

Het Bestuur 

 

     PRETTIGE FEESTDAGEN 

 

Balen –Centrum               
13 01 01 

 December 2010   

Website: www. kwbbalen.be 


