
               

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

Vooreerst dit: het bestuur van KWB –Wezel heeft de activiteiten stopgezet . Maar omdat bijna alle leden bij KWB willen 

blijven hebben wij hen de mogelijkheid geboden om bij Balen-Centrum aan te sluiten. Dit is al gebeurd, en we hopen deze 

mensen te ontmoeten op één van onze activiteiten. We hebben nu ook een hele voetbalploeg in onze rangen. Vandaar de 

bijgevoegde voetbalkalender. 

 

1. INFOAVOND BRANDPREVENTIE 
Op donderdag 20 januari 2011 om 20.00 uur in het P.C. 

Gebruik van branddeken en blusapparaat wordt o.a. besproken. 

 Ook andere aspecten komen aan bod. 

Inkom:   1 euro voor leden 

       3 euro voor niet-leden 

één consumptie inbegrepen 

 

2. PENSENKERMIS 

Op vrijdag 4 februari 2011 vanaf 19.00 uur in het P.C. van Balen. 

Inschrijvingsprijs bedraagt voor pens of kip:voor leden: 5euro per persoon 

  voor niet-leden: 6 euro per persoon 
Nadien voor de liefhebbers zettersprijskamp, darts of vogelpik. 

Men kan ook gewoon met elkaar een praatje slaan bij een drankje. 

De inschrijving moet binnen zijn op donderdag 27 januari 2011 bij iemand van het dagelijks bestuur . 

 

3. WANDELDAG : 2 de VALENTIJNSWANDELING 

Op zondag 13 februari 2011. Vertrekken kan van 9.00 tot 15.00 uur aan de Parochiezaal  van Balen-Centrum, 

Gustaaf Woutersstraat 26, 2490 Balen.  

Daar moet men ook inschrijven aan 1euro per persoon(verzekering inbegrepen). 

Bij aankomst een hapje en drankje te verkrijgen. 

De afstanden bedragen: 6.6 - 7.4 - 10.6 - 14.1 - 16.9 en 20.4 km. 

In het kader van het Falos wandelcriterium. 

       Zie ook bijgevoegde flyer. 

 

4. SAMENAANKOOP POTGROND 

Op zaterdag 19 februari 2011 bij AVEVE in Schoor vanaf 9.00 uur. 

Lidkaart meebrengen anders geen korting!! 

De potgrond met benaming “goed gezien” is in zakken van 70 liter. 

Normale prijs: 7.65 euro per zak.  

Op vertoon van KWB lidkaart: 6.10 euro. 

 

5. GEZINSWEEKEND 

Van vrijdag 15 tot zondag 17 april 2011  

Wie gaat er mee met KWB naar zee? 

Voor de leden van KWB –Wezel is er een formulier meegegeven met alle uitleg hieromtrent alsook de prijzen en de 

datum waarop de inschrijving moet binnen zijn. 

 

6. BEZOEK AAN DE DELTAWERKEN (NEELTJE JANS) 

Op zaterdag 21 mei brengen we met de KWB een bezoek aan "Neeltje Jans", het themapark over de Deltawerken op 

een voormalig werkeiland in de Oosterschelde. We gaan binnen in de stormvloedkering, doen een rondvaart op de 

Oosterschelde en bezoeken de verschillende exposities en attracties, zoals de walvisexpo, het aquariumgebouw, de 

orkaanmachine, de zeehondenshow, enz. Een interessante uitstap voor jong en oud aan KWB-voordeeltarief!  
Schrijf deze datum nu al in je agenda. Meer informatie en inschrijven volgende maand. 
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