
              

  

Beste KWB’er, 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. INFOAVOND: GEVAREN VAN DE KREDIETKAART 

Enorm veel gezinnen staan officieel geregistreerd bij de nationale bank als wanbetaler. Ze hebben de 

laatste drie maanden een lening niet afgelost. Het is het topje van de ijsberg. Onder de waterlijn vecht een 

veelvoud van gezinnen elke maand opnieuw om financieel boven water te blijven. 

Koen Steel van KWB nationaal , lid van het platform Dag Zonder Krediet, zal komen 

spreken over de gevaren van de consumentenkredieten, kredietverlening en de risico’s die 

eraan verbonden zijn.. 

Het OCMW Balen heeft zijn medewerking toegezegd en zal concreet uitleg geven hoe men 

dit probleem in Balen heeft aangepakt . 

Het Lichtpunt zal ook aanwezig zijn met een afgevaardigde. 

Deze avond gaat door in het Parochiecentrum St. Andries Balen op 19 januari 2012 om 20.00 uur. 

 

2. 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.. 

Vorige maand hebben we het programma op het KWBeeke gezet voor deze avond. 

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. 

 

3. PENSENKERMIS 

 

Op vrijdag 3 februari 2012 om 19.00 uur is er onze traditionele pensenkermis met pens en kip 

uiteraard. 

Nadien is er voor de liefhebbers zettersprijskamp, darts en vogelpik. 

Inschrijvingsprijs: 5 euro per persoon. 

Inschrijving moet binnen zijn ten laatste op donderdag 26 januari 2012 bij Jan Sannen, Holven 18. 

 

 

4. 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) 

 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 

 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 
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januari 2012  
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We doen nog een oproep voor helpers voor onze wandeldag.  

We zoeken garçons om drank, en eten af te dragen. 

We zoeken mensen die willen helpen bij het klaarzetten van de zaal en nadien terug alles op te 

ruimen. 

Heb jij op deze dag niets speciaals omhanden en wil je een handje komen toesteken dan ben je 

altijd welkom. 

Als je mee komt wandelen is dit voor ons ook prima. Wil je nadien even helpen laat ons een 

seintje. 

Laat zeker iets weten rechtstreeks bij iemand van het dagelijks bestuur of via uw wijkmeester voor 

donderdag 2 februari 2012. 

 

 

5. SAMENAANKOOP POTGROND 

 

Op zaterdag 18 februari 2012 bij AVEVE in Balen vanaf 9.00 uur. 

 

6. PROMOTIE AANKOOP ELECTRISCHE FIETSEN 

De Thuiszorgwinkel heeft samen met KWB en Okra gezorgd voor een exclusief voordeel voor aankoop 

van een elektrische fiets. Zij promoten het merk EasSiFree en Winora tijdens twee opendeurdagen op 

verschillende locaties in de Thuiszorgwinkel. 

Er kan een korting van 240 euro bekomen worden per fiets. 

De voor ons korts bijgelegen locaties zijn: 

Op zaterdag 4 februari 2012  

Turnhout, Paterstraat 85 tel 014/ 47 36 00 

Hasselt, Roppesingel 75 tel 011/ 28 09 80 

Op zaterdag 11 februari 2012 

Overpelt, B. Van Lindtstraat 19 tel 011/ 51 51 75 

Dit telkens van 10.00 tot 16.00 uur. 

De Thuiszorgwinkel heeft ook assortiment van fietstoebehoren. 

In het KWB-voordelenboekje staan ook voordeelbonnen in. Breng ze mee als je naar de Thuiszorgwinkel 

komt. 

 

7. LOURDESBEDEVAART 

 

Van 12 tot 17 juli 2012 gaan KWB en KAV Antwerpen op bedevaart naar Lourdes met de TGV. 

Als er leden zijn die wensen mee te gaan tijdens deze periode ,gelieve dan zo vlug mogelijk  een 

seintje te geven aan het bestuur zodat we het nodige kunnen doen om bijkomende informatie te 

bekomen. 

Op woensdag 18 januari 2012 is er een infoavond gepland betreffende deze reis om 19.30 uur op domein 

Hooidonk, zaal Groot Seminarie te Zandhoven. Diegene die zelf naar deze infoavond willen gaan, kunnen 

op deze avond alles te weten komen voor deze Lourdesreis. 

 

8. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

 

De voetbalclub van KWB Wezel heeft nog steeds een drukke agenda. We hebben hun kalender bij het 

KWBeeke bijgevoegd. 

 

Het Bestuur 


