
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. AVONDWANDELING 

 

 Gaat door op vrijdag 20 november.  

 Dit jaar is er een kleine verandering bij het vertrek, al de deelnemers dienen zich tussen  

  19 en 19.15 uur aan te melden in het PC van Balen.(bij Frank en Eric). Wees dus tijdig aanwezig 

 in het PC van Balen-Centrum. 

 Wij vertrekken( allen samen) stipt om 19.30 uur aan het PC , waarheen ????? 

 Dat zal je later merken op de avond zelf. Bij aankomst een hapje in begrepen. 

 Voor deze avond vragen wij om zeker in te schrijven, dit kan via mail 

 frank_mentens@hotmail.com of via telefoon  frank 014817583-0472658962.  

 Inschrijven voor maandag 16 november is gewenst. 

 Deelnemen kost € 6 voor leden en €8 voor niet leden(kinderen onder 12 jaar gratis). 

 Zaklamp, stapschoenen en fluovest zeker aangeraden. Laat je zien anders ben je gezien.  
2. LIDGELD 2016 

 

 Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook de ledenbijdrage innen voor het jaar 2016. 

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

 Voor mensen die de verminderde bijdrage betalen is het nu 15 euro. 

 In het lidgeld is de ledenverzekering BA en lichamelijke ongevallen inbegrepen in het lidgeld. 

 Voor dit bedrag krijg je 10X Raak en tal van ledenvoordelen die regelmatig verschijnen  via een 

 boekje of Raak. 

 Details: zie website via deze link: 

 http://www.kwbeensgezind.be/documenten/bijdragevernieiuwing_2016.pdf 

 

3. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

 Op woensdag 2 december en donderdag 3 december 2015  zal de Sint en Zwarte Piet de 

 kinderen van onze leden bezoeken tussen 18.00 en 20.00 uur.  

Inschrijvingsprijs :  voor kinderen van leden: 2.5 euro per kind 

   voor kinderen van niet-leden: 5 euro per kind 

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

 zijn. 
Inschrijving binnen ten laatste op 5 november bij Rene Grobben, Korte Heide 18. 

Later inschrijven kan nog maar dan alleen voor donderdag 3 december en dit voor 12 

 november. 

 

4. GEZINSWEEKEND 

 

Ons jaarlijks gezinsweekend hebben we volgend jaar gepland in't weekend van 1 tot en met 3 april 

 2016 . Hier bijgevoegd vind je alle info en nodige details om in te schrijven voor de citytrip. 
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5. KOOKLESSEN 

 

 Het thema dit jaar is: snel, simpel en lekker. De data liggen vast en alle afspraken zijn gemaakt. 

 De eerste avond is voorzien op dinsdag 24 november. 

 Als er nog kandidaten zijn die willen meekoken moet men snel contact opnemen met Jef 

 Willekens op 

 GSM nr 0497/623426 of via e-mail : jef.willekens@telenet.be 

 

6. VAKANTIEBEURS GOVAKA 

 

 Deze is voorzien op zondag 13 december 2015 van 10 tot 17 uur in het 

 GC Den Boomgaard 

 Antwerpsesteenweg 57 in Broechem. 

 de toegang is gratis. 

 

7. JOGGEN 

 

 Dit gaat nog elke maandavond door op de looppiste van de Bleukens vanaf 19.30 uur. 

 Contact: Jef Van Gompel ,Fabiolalaan 9 tel 014/ 81 61 25 

 

8. LESSEN VRIJE BEGELEIDING VOOR RIJBEWIJS 

 

 KWB Geel heeft twee lessen voorzien op dinsdag17 en 24 november van 19.30 tot 22.00 uur. 

 Uw dochter of zoon leren autorijden is een goedkope en degelijk wijze om en rijbewijs te behalen. 

 Wie als begeleider met een leerling de weg op wil is beter goed boorbereid. 

 Inhoud van de lessen: de (nieuwe) verkeersregels, technische kennis van de auto,  begeleiden van 

 de leerling. 

 Het parcours in Geel, Oevel, Olen en Herentals met hun valkuilen wordt hier nader belicht,alsook 

 praktische info wordt er op die avonden gegeven. 

 De prijs bedraagt 18 euro (voor KWB leden 13 euro) 

 Daarvoor krijgt u een deskundige lesgever en cursusnota's. 

 contactgegevens: 0475/85 62 29 of e-mail rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com  

 

9. EETAVOND MET ALS THEMA: IEDEREEN IS VAN DE WERELD 

 

 Dit hebben we voorzien 19 februari 2016. 

 Hou deze datum reeds vrij want het gaat een gezellige en lekkere avond worden 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

            Het Bestuur 

 


