
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. AVONDWANDELING 

Dit gaat door op vrijdag 18 november 2011 . Vertrek aan het Ontmoetingscentrum tussen 19.00 en 

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

Nadien wordt iedereen samen met de bus naar het O.C. teruggebracht. Dit is ook voor niet-leden. 

Inschrijvingsprijs alles inbegrepen: 8 euro. 

Leden krijgen een vermindering van 3 euro. 

Inschrijving binnenbrengen ten laatste op donderdag 3 november bij Jan Sannen. 

 

 

2. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

Deze bestelling moet binnen zijn ten laatste op 3 november. Er is een apart formulier meegegeven 

voor de bestelling met daarop alle gegevens van de prijzen en de soorten. 

Men kan alleen per kg aankopen per soort. Onderling kan men afspreken om een kg te delen met 

elkaar. 

 

3. LIDGELD 2012 

Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook het lidgeld innen voor het jaar 2012. 

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

 

4. SAMENAANKOOP LUIERS EN VERZORGINGSPRODUKTEN 

 

Er is dit jaar nog één samenaankoop van luiers en verzorgingsproducten nl. van 1 /10 tot 14/11 

2011. 

De andere data  voor volgend jaar alsook de kostprijs van de producten vindt u op bijgevoegd 

bestelformulier. 

 

5. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

Men kan nog steeds meedoen met de groep zowel voor beginners en gevorderden. 

Dit elke maandagavond vanaf 19.30uur op de looppiste van de Bleukens. 

Alle inlichtingen bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9 , 2490 Balen tel. 014/ 81 61 25. 

 

6. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

KWB Wezel heeft nog steeds een drukke agenda. Enkele maanden geleden hebben we hun 

kalender bij het KWBeeke bijgevoegd. 

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand oktober: 

Zondag 2 oktober 2011 Fam. Geerinckx – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 9 oktober 2011 KWB Wezel – Heikneuters om 10.00 uur 

Vrijdag 16 oktober 2011 KWB Wezel – Dorperheide om 10.00 uur 

Zondag 23 oktober 2011 KWB Wezel – FC Bohe om 10.00 uur 

Vrijdag 28 oktober 2011 De Kruimel – KWB Wezel om 19.30 uur 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
Rek.nr. 787-5068314-27 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

 oktober 2011   

Website: www. kwbbalen.be 



7. INFOAVOND: KINDEREN OPVOEDEN - ZO LUKT HET! 

 

Wendy Bosmans komt op dinsdag 15 november 2011 praten over kinderen opvoeden. 

Dit gaat door in het ontmoetingscentrum van Balen om 20.00 uur. 

Dit is een initiatief van ACW Balen samen met al de deelorganisaties. 

Zie bijgevoegde folder. 

 

Het Bestuur 

 

 


