
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 
1. CAFE MANGE 

 

Op vrijdag 11 maart hebben we onze jaarlijkse café mangé voorzien in het Ontmoetingscentrum. Van 

18.30 uur tot + 20.00 uur kan men komen eten aan democratische prijzen. Wel op voorhand inschrijven. 

 

2. INFOAVOND : ERFENIS ZONDER BEKOMMERNIS 
Bijna iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een erfenis en met successierechten. Het is goed op 

voorhand te weten hoe de zaken in elkaar zitten. Want eenvoudig zijn ze beslist niet. En het wegvallen van 

een geliefde, een familielid of een vriend brengt zoveel zorgen en verdriet met zich mee dat het opdat 

moment vaak moeilijk is om nuchter te denken over de erfenis en de successierechten. 

Toch is het van groot belang te weten wat je rechten en plichten als erfgenaam zijn en wat er met het 

vermogen van de overledene gebeurt. Net zoals het belangrijk is op voorhand te weten wat je zelf kunt 

doen om je eigen nalatenschap te verdelen zoals je dat wenst. 

Boeiend voor iedereen 
Deze infoavond is bedoeld voor iedereen. Zowel jongeren, ouders en grootouders kunnen hier de nodige 

informatie krijgen. We bekijken hoe de wetgeving in elkaar zit: wie heeft recht op wat, welke 

successierechten moeten betaald worden...? 

Deze successierechten worden vaak als veel te hoog (en dus onrechtvaardig) ervaren. Daarom zijn veel 

mensen bereid om lang voor hun overlijden de nodige stappen te ondernemen om bij een eventueel 

overlijden de successierechten zo veel mogelijk te reduceren. Ook hier bekijken we de mogelijkheden. 
Deze infoavond gaat door op dinsdag 15 maart om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum (P.C.) 
lokaal 10. 

Notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck van Mol zal de infoavond komen geven bij ons. 

 
3. ZWERFVUILACTIE 

 

De gemeente heeft een nieuwe regeling in voege gebracht voor de zwerfvuilactie. 

De verenigingen en andere individuele personen die hieraan willen meewerken moeten drie maal per jaar 

een dag voorzien waarop ze zwerfvuil ophalen en in welke straten. 

Wij hebben de eerste datum voorzien op zaterdag 19 maart van 9 tot 12 uur. We gaan werken op 

drie locaties nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en ’t Roth. 

Mensen die hieraan willen meedoen, moeten zo vlug mogelijk hun naam opgeven via hun wijkmeester 

zodat we de taken kunnen verdelen. Het bestuur bedankt hen al op voorhand.  

Zij die op die dag niet kunnen, maar toch willen meewerken, moeten aan ons doorgeven welke straat op 

welke dag ze willen reinigen. 

De gemeente zal ,elke vereniging die meedoet, vergoeden in geld per km. Individuele personen moeten 

contact opnemen met de gemeente, zij zullen vergoed worden in waardebonnen. 

De andere data die wij vastgelegd hebben zijn: zaterdag 18 juni en zaterdag 10 september. 

 

4. INFOVERGADERING GEZINSWEEKEND IN HET REIGERSNEST 

 

Dit gaat door op maandag 21 maart om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum. Zorg dat er 

minstens één persoon van het gezin aanwezig is. 

 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen                
Rek.nr. 787-5068314-27 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

 maart 2011   

Website: www. kwbbalen.be 



 
5. DAG VAN DE KWB 

 

Op zondag 1 mei biedt KWB nationaal een mooie gezinsuitstap aan, nl. bezoek aan Plankendael in Muizen 

bij Mechelen, tegen zeer democratische prijzen. 

Kinderen onder 3 jaar: gratis 

Kinderen van 3 jaar tot 11 jaar: 12.5 euro 

Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: 13.50 euro 

De normale toegangsprijs bedraagt 21 euro voor volwassenen en 17 euro voor kinderen tot 17 jaar.  

Wie wil meegaan, kan nu inschrijven via uw wijkmeester. 

Iedereen moet wel voor eigen vervoer zorgen er is geen bus of groepsticket trein voorzien. 

Inschrijving binnen ten laatste op 7 april 2011. 

 

6. GEBOEID DOOR PERFECTIONISME 

 

Op donderdag 24 maart organiseert CM-Kern Balen in samenwerking met de CM-dienst 

Gezondheidspromotie te 20 uur in het Parochiecentrum een infoavond met psychologe Erna Claes. Zij zal 

ingaan op het probleem van mensen die té perfectionistisch zijn. Alles goed willen doen is geen probleem, 

maar wat als 'goed' nooit goed genoeg is? Hoe ontstaat dit probleem en hoe wordt het in stand gehouden? 

En vooral: wat kunnen we eraan doen? Welke mogelijkheden zijn er om er 'anders' mee om te gaan? 

 

Deelnemen kost 5 euro, maar CM-leden betalen slechts 2,5 euro. Graag op voorhand inschrijven via de 

website www.cm.be, klik rechts bovenaan op 'agenda', telefonisch op 014 40 35 45, of via het CM-kantoor. 

Meer info op bijgevoegde flyer. 

 

7. SAMENAANKOOP CHOCLADE PASEN 

 
Voor deze samenaankoop is een bestelformulier bijgevoegd met daarop de soort en de prijzen. 

De prijzen blijven dezelfde als met Kerstmis. 

Gelieve de inschrijving binnen te brengen ten laatste op donderdag 31 maart. 

 
8. 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. Een 

interessante, leerrijke én ontspannende uitstap voor jong en oud aan KWB-voordeeltarief!  

Alle nuttige inlichtingen en inschrijving op bijgevoegde folders. 

Inschrijving ten laatste binnen op 1 april 2011. 

 

Het Bestuur. 

 
 

 

 

 


