
              
  
Beste KWB’er 
 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 

1. PAROCHIEFEESTEN 
 

Van vrijdag 14 tot zondag 16 september zijn het de jaarlijkse Parochiefeesten. 
Wij hebben ingeschreven met één ploeg voor de Parochiekwis van vrijdagavond. 
Supporters en eventueel kwissers welkom. 

 
2. ZWERFVUILACTIE 

 
Op zaterdag 22 september van 9 tot 12 uur hebben we onze laatste zwerfvuilactie voor dit jaar. 
We gaan werken op drie locaties nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en Ongelberg. 
Mensen die willen meehelpen, moeten zo vlug mogelijk hun naam opgeven via hun wijkmeester 
zodat we de taken kunnen verdelen. Het bestuur bedankt hen al op voorhand.  
Zij die op die dag niet kunnen, maar toch willen meewerken, moeten aan ons doorgeven welke 
straat op welke dag ze willen reinigen. 

 
3. FIESTA MUNDIAL 

 
Dit gaat door op het recreatiedomein van de keiheuvel van 28 tot 30 september. 
Voor het programma verwijzen wij naar hun website of naar de folders die nu verspreid worden. 
Wij gaan ’s zondags helpen als parkeerwachters. Als er onder onze leden zijn die graag een paar 
uur willen meehelpen, dan zijn ze van harte welkom. Gelieve wel zo vlug mogelijk uw naam door 
te geven aan iemand van het dagelijks bestuur. 

 
4. JAARVERGADERING 

 
Op vrijdag 12 oktober 2012 om 19.00 uur in het Parochiecentrum van Balen-Centrum. 
Met voorstelling van jaarprogramma en daarna zetterprijskamp, darts, vogelpik of een gezellige 
babbel onder elkaar. Het kan zijn dat we een voetbaltafel kunnen plaatsen. 
Inschrijvingsprijs: 5 euro per persoon voor pens of kip. 
Inschrijving ten laatste binnen bij Jan Sannen, Holven 18 op 4 oktober. 

 
5. INZAMELACTIE SPEELGOED 

 
Het verbond heeft het initiatief genomen om dit jaar een oproep te doen naar onze leden toe om 
oud speelgoed in te zamelen in hun gemeente . Wij gaan die actie houden samen met de 
jaarvergadering. 
Dus als er onder onze leden of bij familie en vrienden mensen zijn die nog oud speelgoed, dat nog 
intact is en niet meer gebruikt wordt, op zolder hebben staan en zij willen dit schenken voor een 
goed doel; dan kan dat op de jaarvergadering binnengebracht worden. 
Wij zullen alles dat binnen komt gezamenlijk overhandigen aan Welzijnsschakel hier in Balen. 
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6. AVONDWANDELING 

 
Deze is voorzien op vrijdag 16 november. Meer hierover op volgend KWBeeke. 

 
7. KOOKLESSEN 

 
Vorig werkjaar hadden we in maand december en januari kooklessen voorzien. 
Dit jaar gaan we het opnieuw voorzien in de maand december, januari en of februari.  
We laten ook dit jaar de keuze over aan de kandidaten. 
Wie hiervoor interesse heeft gelieve het dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te brengen zodat 
dit groep(je) kan samen komen om verdere details en data te kunnen bespreken. 
Van zij die meedoen  wordt verwacht dat ze minstens één gerecht  zelf voorstellen. 
We zoeken nog een verantwoordelijke die alles in goede banen leidt. 
De inschrijvingsprijs hangt af van het aantal deelnemers en van de gekozen gerechten. Dit zal in 
detail besproken worden onder de deelnemers. 

 
8. ACTIE RIJBEWIJS 

startpakket vrije auto-begeleiding                          
 

Voor de leerlingen van het zesde jaar is de voorbereiding op het theoretisch 
examen opgenomen in het gewone lessenpakket van het laatstejaar secundair. 
Voor diegenen die nadien opteren voor het systeem van de vrije begeleiding 
worden deze 2 avonden georganiseerd. Zo kunnen de begeleiders 
een opfrissing van de wegcode krijgen en een aantal praktische 
tips bij de leerondersteuning tijdens de rijoefeningen. 
Plaats 

 Opgelet: o.w.v. stop zetten van de lesactiviteiten in Mol‐Achterbos , zijn we uitgeweken naar een andere 
zaal. U wordt verwacht in: 

Sint - Jan Berghmanscollege 
Jacob Smitslaan 36 
2400 Mol 

Datum en uur 
 dinsdag 9 en 16 oktober 2012. 
 de lesavond start om 19.30 uur. 
 we vragen om tijdig aanwezig te zijn, zodat we stipt kunnen starten. 

 
Materiaal 

 u ontvangt als deelnemer: 
o ‘Leerlingenboekje en Leidraad voor de Begeleider. 
o uitprint van de PowerPoint van de lesgever. 
o verkeersoverzicht van het parcours in Geel & Oevel & Olen & Herentals en oefensuggesties. 

 gelieve zelf schrijfgerief en een kladje papier mee te brengen. 
 er is ter plaatse mogelijkheid om een begeleiderspiegel en een ’L‐teken’ te kopen. 

o Spiegel voor begeleider: €3 
o L‐teken: €0,25 

 
Betaling 

 Deze gebeurt ter plaatse. 
o voor kwb‐leden:  € 12.50 
o voor niet‐kwb‐leden:  € 17.50 

 gelieve passend geld mee te brengen. 
 kwb‐leden brengen hun lidkaart of lidnummer mee. 

 
Het Bestuur 
  


