
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. AVONDWANDELING 

 

Op vrijdag 18 november 2011 . Vertrek aan het Ontmoetingscentrum tussen 19.00 en 20.00 uur 

naar een onbekende bestemming. Bij aankomst is er een drankje en hap(je) voorzien. Nadien 

wordt iedereen samen met de bus naar het O.C. teruggebracht. Dit is ook voor niet-leden. 

Inschrijvingsprijs alles inbegrepen: 8 euro. 

Leden krijgen een vermindering van 3 euro. 

Inschrijven kan nog tot 13 november bij Jan Sannen tel nr. 0486/45 65 62. 

 

2. LIDGELD 2012 

Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook het lidgeld innen voor het jaar 2012. 

Dit bedraagt nog steeds 25 euro. Na betaling zal men de nieuwe lidkaart overhandigen . 

Het lidgeld moet betaald zijn voor 5 december. 

 

3. DRUGSPREVENTIE 

 

Op 14 november is er een infoavond voorzien, georganiseerd door de gemeente en OCMW Balen, 

over drugspreventie bij jongeren( 12 -18 jaar) en al wat ouderen. 

Gaat door in De Kruierie Balen vanaf 19.00 uur. Inkom gratis. 

 

4. INFOAVOND: KINDEREN OPVOEDEN - ZO LUKT HET! 

 

Wendy Bosmans komt op dinsdag 15 november 2011 praten over kinderen opvoeden. 

Dit gaat door in het Ontmoetingscentrum van Balen om 20.00 uur. 

Dit is een initiatief van ACW Balen samen met al de deelorganisaties. 

 

5. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

Op woensdag 30 november en donderdag 1 december zal de Sint en Zwarte Piet de kinderen van 

onze leden bezoeken tussen 18.00 en 20.00 uur.  

Inschrijvingsprijs : 5 euro. 

Leden aan de helft van de prijs dus 2.5 euro  per kind. 

Voor kinderen van niet-leden wordt wel gevraagd dat zij bij iemand van de leden zouden 

aanwezig zijn. 

Inschrijving binnen  ten laatste op 24 november bij Jan Sannen. 
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6. GEZINSWEEKEND 

 

Van vrijdag 13 april tot zondag 15 april 2012 in de jeugdherberg van Manderscheid in het gebied 

van de Vulkaaneifel. 

Alle gegevens en inlichtingen alsook inschrijving vindt u terug op bijgevoegd blad. 

Inschrijven ten laatste op 1 december 2011. 

 

 

7. INFOAVOND: EHBO 

 

Op donderdag 15 december geven wij een infoavond voor eerste hulp bij ongevallen. 

Dit gaat door in  het Ontmoetingscentrum van Balen ,lokaal 2 om 20.00 uur. 

Inkom gratis. Dit is voor iedereen, ook niet-leden. 

 

8. LOURDESBEDEVAART 

 

Van 12 tot 17 juli 2012 gaan KWB en KAV Antwerpen op bedevaart naar Lourdes met de TGV. 

Als er leden zijn die wensen mee te gaan tijdens deze periode ,gelieve dan zo vlug mogelijk  een 

seintje te geven aan het bestuur zodat we het nodige kunnen doen om bijkomende informatie te 

bekomen. 

 

9. INFOAVOND: GEVAREN VAN DE KREDIETKAART 

 

Deze avond gaat door in het Ontmoetingscentrum van Balen op 19 januari 2012. 

Volgende maand meer hierover. 

 

10. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

KWB Wezel heeft nog steeds een drukke agenda. Enkele maanden geleden hebben we hun 

kalender bij het KWBeeke bijgevoegd. 

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand november: 

Zondag 6 november: KWB Wezel – Scharnier om 10.00 uur 

Zondag 13 november: Landelijke Gilde – KWB Wezel om 10.00 uur 

Vrijdag 18 november: Scheps – KWB Wezel om 19.00 uur 

Zondag 27 november: KWB Wezel – VK Breugel om 10.00 uur 

 

Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


