
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. PAROCHIEFEESTEN 

 

Van vrijdag 17 tot zondag 19 september zijn er de jaarlijkse parochiefeesten. 

Op vrijdag is er de Parochiequiz, waarvoor wij jaarlijks inschrijven met één ploeg. 

Als er leden zijn die wensen mee te doen, laat dan zo vlug mogelijk iets weten zodat we eventueel nog een 

tweede ploeg kunnen vormen als er veel kandidaten zijn. De quiz begint om 19.30 uur in de grote tent. 

 

2. FIESTA MUNDIAL 

 

Op 24, 25 en 26 september 2010 op het recreatiedomein van de Keiheuvel in Balen. 

We gaan ’s zondags met een aantal mensen helpen op de parking. Indien er nog leden zijn die wensen te 

helpen, gelieve dit ook zo spoedig mogelijk door te geven. Helpers krijgen twee weekendbiljetten, gratis. 

Inkomprijzen: vrijdag: avondvoorstelling 4 euro (met gratis consumptie). 

scholen: 1 euro per leerling 

zaterdag: voorverkoop: 15 euro 

kassa: 20 euro 

zondag: voorverkoop: 5 euro 

kassa: 10 euro 

+60: 5 euro 

-16jaar: gratis 

combi drie dagen: voorverkoop: 18 euro 

kassa: 25 euro 

Gratis toegang met mensen met een handicap + begeleider 

KWB leden krijgen op elk soort ticket 3 euro korting als er op voorhand ingeschreven wordt via ons 

inschrijvingsformulier. Dit formulier ten laatste op 20 september binnen zijn bij Jef Van Gompel, 

Fabiolalaan 9, 2490 Balen 

 

3. PENSENKERMIS (JAARVERGADERING) 

 

Op vrijdag 8 oktober 2010 om 19.00 uur in het O.C. van Balen-Centrum. 

Met voorstelling van jaarprogramma en daarna zetterprijskamp, darts, vogelpik of een gezellige babbel 

onder elkaar. 

Inschrijvingsprijs: 5 euro per persoon voor pens of kip. 

Inschrijving ten laatste binnen bij Jan Sannen, Holven 18 op 30 september. 

 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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4. HYPNOSESHOW KWB MOL-CENTRUM 

Op vrijdag 22 oktober om 20u  in 't Getouw Mol  

Voor alle duidelijkheid: IEDEREEN dwz LEDEN en NIET-LEDEN reserveren hun plaats via de website 

van KWB Mol-Centrum  ( www.kwbmolcentrum.be) 

Kwb leden reserveren hun plaatsen en betalen ter plaatse 1 euro (op vertoon van je lidkaart!), verder hoef 

je niets te doen.  

Niet leden reserveren hun plaatsen en storten 5 euro per persoon op reknr 063-0068123-64 met vermelding 

"hypnose + naam" . Van zodra het geld gestort is ben je ingeschreven en ontvang je automatisch de 

inkomtickets via de post. 

Voor onze leden die niet via de website kunnen inschrijven werd al een apart inschrijvingsformulier 

meegegeven in juni. Wij zullen dan deze personen gezamenlijk inschrijven via de website. 

Er is ook een flyer bijgevoegd met de nodige uitleg. 

 

5. KOOKLESSEN 

 

Verleden jaar hadden we in maand december en januari kooklessen voorzien met als thema: voorgerechten, 

nagerechten en hapjes. 

Dit jaar gaan we het opnieuw voorzien in de maand december, januari en of februari.  

We laten dit jaar de keuze over aan de kandidaten. 

Wie hiervoor interesse heeft gelieve het dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te brengen zodat dit 

groep(je) kan samen komen om verdere details en data te kunnen bespreken. 

Van zij die meedoen  wordt verwacht dat ze minstens één gerecht  zelf voorstellen. 

We zoeken nog een verantwoordelijke die alles in goede banen leidt. 

De inschrijvingsprijs hangt af van het aantal deelnemers en van de gekozen gerechten. Dit zal in detail 

besproken worden ook onder de deelnemers 

6. ACTIE RIJBEWIJS 

KWB Mol-Achterbos zal in samenwerking met de school “Salus Nostra” te Achterbos een tweedelige 

theorieavond geven voor begeleiders van leerlingenrijbewijs. 

Dit op woensdag13 en 27 oktober in de school “Salus Nostra” te Achterbos, Jozef Calasanstraat 4,vanaf 

19.30 uur. 

Inschrijvingsprijs voor KWB-leden: 12 euro per persoon 

Alle inlichtingen en inschrijving bij Dirk Mannaerts tel. 014/ 32 08 03 (na 18 uur). 

Het Bestuur 

 

 


