
              

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. AVONDWANDELING 

 

 Op vrijdag 18 november hebben we onze jaarlijkse wandeling.  

 We maken een gezellige avondwandeling door Balen 

 Het vertrek is voorzien om 19.00 uur aan het PC St.Andries. Laatste vertrek om 19.30 uur . 

 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 via inschrijvingsformulier of via mail 

 frank_mentens@hotmail.com of via telefoon  frank 014/817583 of GSM 0472/658962.  

 Inschrijven voor 3 november is gewenst. De laatkomers hebben nog respijt tot zondag 6 

 november. 

 Deelnemen kost € 5 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. KOOKLESSEN 

 

Wie graag de kooklessen voor dit jaar wil volgen kon zijn naam opgeven aan iemand van het 

 bestuur, of bij Jef Willekens ,Molenveld 54 tel. 014/81 27 06 e-mail: jef.willekens@telenet.be 

Op  maandag 24 oktober is er een infovergadering geweest voor de deelnemers. 

Er zijn momenteel 14 personen ingeschreven. 

Personen die nog wensen deel te nemen kunnen dit steeds per mail laten weten aan Jef Willekens. 

De avonden starten telkens om 19.00 uur in de keuken van het Parochiecentrum. 

De volgende data werden vastgelegd: in 2016 : 15 november en 13 december 

in 2017: 12 januari en 26 januari, 16 februari, 7 maart en 17 maart(afsluiter). 

Voor de deelnemers: laat Jef, voor 11 november, wel weten of je op 15 november erbij zult zijn. 

Dit om tijdig de nodige benodigdheden te kunnen halen, want Jelle en Niels nemen de twee eerste 

 avond voor hun rekening. 

Op 13 december werken ze met een Smartmat-pakket. 

 

3. WORKSHOP PRALINES MAKEN 

 

 Op vrijdag 9 december organiseren we speciaal voor onze vrouwen(mannen zijn ook welkom) een 

 workshop om tegen de feestdagen zelf pralines te maken. Alle details op bijgevoegde folder. 

 De eerste 20 personen zijn ingeschreven. dit om organisatorische redenen. 

 

4. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

 

 Op woensdag 30 november en donderdag 1  en vrijdag 2 december 2016  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. 

 

 

    ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

november 2016  

Website: www. kwbbalen.be 



We hadden drie data vooropgesteld . Het hangt af van het aantal ingeschreven kinderen of we deze 

 drie data behouden of terug gaan naar twee datums. 

Inschrijving moest binnen zijn ten laatste op 3 november bij Rene Grobben, Korte Heide 18   

e-mail: rene.grobben@skynet.be      of bij iemand van het bestuur. 

Men kan nog inschrijven tot 10 november uiterlijk.  

 

5. GEZINSWEEKEND 

 

Ons jaarlijks gezinsweekend hebben we volgend jaar gepland in't weekend van 7 tot en met 9 april 

 2017 in Epen in hotel Berg en Dal . Hier bijgevoegd vind je alle info en nodige details om in te 

 schrijven . 

 

6. BILJARTEN 

 

We hebben ook dit jaar een biljartavond voorzien voor de liefhebbers. 

Zondag 11 december hebben we gereserveerd vanaf 18.00 uur in Taverne  "Achter de Toren" 

Als je wil meedoen gelieve dan in te schrijven voor bestuursvergadering van 1 december bij 

 Frank Mentens, Molenstraat 138 tel. 014/ 81 75 83 e-mail: frank_mentens@hotmail.com 

Vrouwen mogen natuurlijk ook meedoen alsook de grote kinderen. 

 

7. LIDGELD 2017 

 Vanaf oktober zullen onze bestuursleden de ledenbijdrage innen voor het jaar 2017. 

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

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

 Gelieve te betalen voor 5 december uiterlijk. 

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

 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_2017.pdf 

 

8. JOGGEN VOOR  BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf  3 oktober tot eind maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens telkens om 

 19.30 uur. 

Starters zijn altijd welkom. 

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61  

9. VAKANTIEBEURS GOVAKA 

 

 Deze is voorzien op zondag 11 december 2016 van 10 tot 17 uur in het 

 GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 in Broechem. 

 Vrije toegang . 
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            Het Bestuur 

 

 

 


