
               

Beste KWB’er 
 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 
1. AVONDWANDELING 

 
Op vrijdag 13 november. Inschrijven kan nog tot 9 november bij Jan Sannen, Holven 18. 

 
2.  IN HET SPOOR VAN DE TRAPPISTEN 

 
Op vrijdag 11 december om 20.00 uur in het O.C. (Parochiecentrum) in Balen. 
Men kan de zeven trappisten proeven (1/2 glas per persoon per soort met daarbij twee soorten 
kaas) 
Inkomprijs alles inbegrepen: 10 euro 

Leden krijgen een korting van 4 euro 

Inschrijving ten laatste binnen op donderdag 3 december 2009. 
 
3. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

Op donderdag 3 december zal de Sint en Zwarte Piet de kinderen van onze leden bezoeken tussen 
18.00 en 20.00 uur. Indien er teveel inschrijvingen zijn zal een deel van de bezoeken gebeuren op 
woensdag 2 december. 
Inschrijvingsprijs : 5 euro. 

Leden aan de helft van de prijs dus 2, 5 euro. 

Voor kinderen van niet-leden wordt wel gevraagd dat zij bij iemand van de leden zouden 
aanwezig zijn. 
Inschrijving binnen ten laatste op 10 november bij Jan Sannen. 

 
4. SAMENAANKOOP LUIERS EN VERZORGINGSPRODUKTEN 

 
Er is dit jaar nog één samenaankoop van luiers en verzorgingsproducten  nl. van 1 /10 tot 13/11 
/2009.Vorige maand is er het bestelformulier meegegeven. 
Dit formulier moet ten laatste binnen zijn op 10 november bij Luc Vos, Konijnberg 1. 

 
5. GEZINSWEEKEND 2010 
 

In 2010 hebben we dit weekend voorzien van vrijdag 9 tot zondag 11 april 2010. 
We verblijven in Jugendherberge PRÜM in Duitsland. 
Alle info en inschrijving vindt men op bijgevoegd formulier. 
Gelieve de inschrijvingsstrook voor 22 december in te vullen en aan uw wijkmeester bezorgen 

samen met een voorschot van 100euro per gezin. Men mag ook het hele verschuldigde bedrag 
storten op de KWB rekening. 
Gelieve ook de bijkomende informatie en afspraken voor deelname aan dit weekend aan de 
achterzijde van het infoblad aandachtig te lezen. 

 
 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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 november 2009  

Website: www. kwbbalen.be 



6. FILMFESTIVAL PERSPECTIEF, FILMS DIE JE MOET ZIEN 

 
Metropolis Antwerpen ontvangt filmfestival Perspectief. Van 23 tot en met 27 november ontdek je de vijf 
beste sociale films van het afgelopen jaar. : La Zona, La silence de Lorna, This is England, Entre les murs 
en Gomorra. Daarnaast kan je in het kader van het jaarthema “waardig werk” gaan kijken naar o.a. It’s a 
free world, New in town, Sunshine cleaning, The wrestler, Goodbye Solo,… 
Er zijn elke dag vertoningen om 10.00, 14.30, 17.00 20.00 en 22.30 uur. 
Een ticket kost slechts 6 euro. 
Geen enkele reden dus om niet langs te komen en te genieten van een prachtige filmervaring. 
Filmfestival Perspectief is een organisatie van ACW, Wereldsolidariteit, Filmhuis Klappei, Universiteit 
Antwerpen en Metropolis. 
Het volledige programma ontdek je op www.festivalperspectief.be 
Kaarten (6 euro) bestellen via: www.kinepolis.com/perspectief   

of ter plaatse in Metropolis of via tel 03/ 544 36 00 
  
7. LIDGELD 2010 

Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook het lidgeld innen voor het jaar 2010. 
Dit bedraagt nu 25 euro. Dit is 2 euro meer dan vorig jaar, maar nu zit hierbij een lichamelijke 
ongevallenverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheid bij in. Na betaling zal men de nieuwe 
lidkaart overhandigen. Het lidgeld moet betaald zijn voor 3 december 2009. 

 

 
Het Bestuur 

 


