
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. 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 . 

Het lidgeld moet betaald zijn voor 5 december. 

 

 

2. INFOAVOND: EHBO BIJ JE THUIS 

 

Op donderdag 15 december geven wij een infoavond EHBO bij je thuis. 

Dit gaat door in het Parochiecentrum St.Andries van Balen,lokaal 2 om 20.00 uur. 

Inkom gratis. Dit is voor iedereen, ook niet-leden. 

 

3. GEZINSWEEKEND 

 

Men kan nog inschrijven ten laatste tot 15 december. Dan moet ook het voorschot betaald zijn. 

 

 

4. HET LEVEN ZOALS HET IS: BRANDWEER BALEN 

 

Op vrijdag 27 januari 2012 kunnen we achter de schermen kijken van de brandweer Balen  om 

20.00 u.. 

Het programma: 

We hebben voor jullie een boeiende 2 uur in petto waarbij jullie een zeer gemotiveerd team, in een 

modern uitgeruste kazerne voorzien van het beste materiaal, kunnen bewonderen. 

Alles wordt haarfijn uitgelegd en alles is te bewonderen. 

Neen, wij hebben geen paal(althans niet om van boven naar beneden te glijden) want daar wordt in 

onze kazerne het meest naar gevraagd. 

Achteraf kunnen jullie, tegen democratische prijzen, jullie inwendige brandjes blussen aan de 

toog. 

Het enige dat roet in het eten zou kunnen gooien is een ALGEMENE oproep want dan is er 

niemand meer in de kazerne en hiervoor hebben wij geen vervangprogramma. 

We nemen aan dat dit gaat lukken. 

We vragen om vooraf in te schrijven, dit om te weten hoeveel mensen we moeten doorgeven aan 

de bevoegde instanties. 

Inschrijven voor 20 januari bij iemand van het dagelijks bestuur of bij Frank Mentens , 

Molenstraat 134 ,tel 014/81 75 83. 

 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 

KWB Balen  
Rek.nr. 787-5068314-27 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

 december 2011  

Website: www. kwbbalen.be 



5. WANDELDAG UIT HET FALOS-WANDELCRITERIUM 

 

Op zondag 26 februari 2012. Vertrek tussen 9 en 15.00 uur aan het Parochiecentrum St.Andries 

Balen. 

Inschrijven ter plaatse aan 1 euro per persoon(verzekering inbegrepen) 

De juiste afstanden zijn nog niet gekend. Die zullen volgende maand meegegeven worden. 

 

 

6. INFOAVOND: GEVAREN VAN DE KREDIETKAART 

 

Deze avond gaat door in het Parochiecentrum St. Andries Balen op 19 januari 2012. 

Het OCMW Balen heeft zijn medewerking toegezegd. 

Koen Steel van KWB nationaal zal komen spreken. 

Het Lichtpunt zal ook gecontacteerd worden. 

 

7. VAKANTIEBEURS 

 

De vakantiebeurs van Govoka gaat door o.a. op zondag11 december in Herenthout in het GOC Ter 

Voncke. Open van 13 tot 17 uur. De toegang is gratis. 

 

8. 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 december: 

Zondag 4 december: KWB Wezel – VD Berke om 10.00 uur 

Zondag 11 december: KWB Wezel – KWB Donk om 10.00 uur 

Zondag 18 december: FC Bohe – KWB Wezel om 10.00 uur 

 

 

Het Bestuur 

 


