
 

KWB Balen houdt een feestje! 
 

  

 
Het wordt stilaan een traditie… Onze KWB-thema-avond. Op vrijdagavond 19 februari 2016 

is het weer zover! Deze keer is het thema: 
 

    ““““Iedereen is van de wereldIedereen is van de wereldIedereen is van de wereldIedereen is van de wereld””””    
(en de wereld is van iedereen)(en de wereld is van iedereen)(en de wereld is van iedereen)(en de wereld is van iedereen)    

 
We starten vanaf 19 uur met een wereldaperitiefje met dito knabbeltjes. 
 
Het buffet, dat weer verzorgd wordt door Pasko, biedt het lekkerste uit vier werelddelen.  
We beginnen met een Afrikaanse soepje en schuiven dan aan het buffet aan met een 
Oosters, een Amerikaans en twee Europese gerechten, een Noors én – chauvinist als we 
zijn – Belgisch. Want zeg nu zelf: al zijn we stilaan wereldburgers, onze eigen kost is niet te 
versmaden! We sluiten af met het beste dessert ter wereld… volgens Freek van Beek. 
 
Voor de ontspanning zorgt “MidLife”. Geen hiphop voor de jonge grietjes, maar oerdegelijke 
muziek uit de hele pop- en rockgeschiedenis. Een muziekwereld op zich. Ambiance!  

 
Voor dit festijntje, dat doorgaat in de grote feestzaal van ons Parochiecentrum, betaal je net 
zoals de vorige jaren 25 euro per persoon (30 euro voor niet-leden), aperitief inbegrepen. 
Voor de drank aan tafel en achteraf hanteren we – zoals steeds – een vriendenprijsje.  
 
Deze avond is zeker niet alleen bedoeld voor leden, ook niet-leden zijn van de wereld en 
meer dan welkom! Nodig dus je vrienden en kennissen uit, en laat hen op een leuke manier 
kennismaken met onze KWB-afdeling… En als ze na deze avond alsnog beslissen om lid te 
worden, geven we die 5 euro toch gewoon terug!  
 
Bezorg bijgaande inschrijvingsstrook voor 1 februari 2016 aan je bestuurslid (of mail 
naar geerts.fons@telenet.be) én stort je inschrijvingsgeld op onze KWB-rekening. 
Alleen zo ben je er zeker van dat je erbij bent!  
 



 
 
-------------- Inschrijving KWB-avond ‘Iedereen is van de wereld’ voor KWB-leden ----------------- 
 
Ik/wij, …………………………………………………………………………. (naam/namen) 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
Tel. ………………………….. E-mail: ……………………………………….. 
 
schrijft/schrijven in voor de KWB-avond op vrijdag 19 februari 2015. 
 
Ik ben lid van KWB en stort 25 euro per persoon, of een totaal van …. Euro op rekening 
BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen 
 
Inschrijvingen ten laatste binnen bij een bestuurslid of via mail bij 
geerts.fons@telenet.be op 1 februari! 
 
 

 
Beste vriend KWB-er, 
 
Zoals je merkt willen we ook niet-KWB-ers uitnodigen voor deze activiteit. Misschien ken jij 
wel iemand, vrienden of kennissen of familieleden, die (nog) geen lid zijn van KWB, en zin 
hebben in een gezellige avond, samen met jullie (en met ons)…  
Dan is dit het moment om hen uit te nodigen!  
 
Ze kunnen dan inschrijven via onderstaande strook. Misschien kan jij die dan aan je 
bestuurslid bezorgen of mailen aan geerts.fons@telenet.be?  
 
Alvast bedankt! En hopelijk zien we mekaar op onze KWB-avond… Want: iedereen is van de 
wereld… 
 
Het bestuur! 
 

 
 
------------ Inschrijving KWB-avond ‘Iedereen is van de wereld’ voor niet-KWB-leden ------------- 
 
Ik/wij, …………………………………………………………………………. (naam/namen) 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
Tel. ………………………….. E-mail: ……………………………………….. 
 
schrijft/schrijven in voor de KWB-avond op vrijdag 19 februari 2016. 
 
Ik ben (nog) geen lid van KWB en stort 30 euro per persoon, of een totaal van …. euro op 
rekening BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen 
 
Inschrijvingen ten laatste binnen bij een KWB-bestuurslid of via mail bij 
geerts.fons@telenet.be op 1 februari! 
 


