
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. AVONDWANDELING 

 

Dit gaat door op vrijdag 14 november Vertrek aan het O.C. (Parochiecentrum) tussen 19.00 en 20.00 

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

iedereen tezamen met de bus naar het O.C. teruggebracht. 

 

2. BEZOEK AAN DE LEGERBASIS VAN KLEINE BROGEL 

 

Op vrijdag 21 november gaan we de legerbasis van Kleien Brogel bezoeken met een 50 tal persoen. 

Voor de ingeschrevenen: het vertrek is voorzien om 8.00 uur aan het P.C.(O.C.) hier in Balen. 

Vertrek ‘s avonds rond 17.00 à 17.30 uur. 

 

3. BEZOEK VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

 

Op woensdag 3 december zal de Sint met Zwarte Piet een bezoek brengen aan huis voor de kinderen van 

onze leden tussen 18.00 en 20.00 uur. Wij bezoeken alleen leden, dit om organisatorische redenen. Als er 

kinderen van niet leden aanwezig zouden zijn laat dit dan weten. U mag ze inschrijven maar ze moeten in 

huis bij iemand van onze leden zijn. De kostprijs voor hen ligt wel hoger. 

Inschrijvingsprijs:  kind van leden:  2.5 euro per kind 

kind van niet leden:  5 euro per kind. 

Inschrijving ten laatste binnenbrengen op donderdag 6 november. 

 

4. WANDEL-EN FIETSWEEKEND 

 

Dit gaat door op weekend van vrijdag 17 tot zondag 19 april 2009. 

We verblijven in “De Lork” op de flank van de Kemmelberg. 

Inschrijvingen moesten ten laatste binnen zijn op donderdag 6 november. Zij die nog wensen in te 

schrijven moeten contact opnemen met Erik Hens , Biesakker 44. 

 

5. SAMENAANKOOP VAN HOF –EN BLOEMENZAAD 
 

Voor de geïnteresseerden zullen er lijsten meegegeven worden voor het bestellen van hofzaad en 

bloemenzaad. 

Deze bestellijst moet terug binnen zijn op donderdag  8 januari 2009. 

 

6. INNEN VAN LEDEN BIJDARAGE 

 

Deze maand moet ten laatste de ledenbijdrage vernieuwd worden. Dit is nog steeds 23 euro per gezin. 
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