
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

 

Deze bestelling moet binnen zijn voor 1 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. 

 

2. AVONDWANDELING 

 

Dit gaat door op vrijdag 16 november 2012 . Vertrek aan het 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 samen met de bus naar het P.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 8 november bij Jan Sannen. 

 

3. LIDGELD 2013 

Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook de ledenbijdrage innen voor het jaar 2013. 

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

 

4. JOGGEN VOOR  GEVORDERDEN 

Men kan nog steeds meedoen met de groep van de gevorderden. 

Dit vanaf nu 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. 

 

5. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

Op dinsdag 4 december en woensdag 5 december zal de Sint en Zwarte Piet de kinderen van onze leden 

bezoeken tussen 18.00 en 20.00 uur.  

Inschrijvingsprijs: 5 euro. 

Leden aan de helft van de prijs dus 2.5 euro per kind. 

Voor kinderen van niet-leden wordt wel gevraagd dat zij bij iemand van de leden zouden aanwezig zijn. 

Inschrijving binnen ten laatste op 29 november bij Jan Sannen. 

 

6. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

KWB Wezel heeft nog steeds een drukke voetbalagenda.  

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand oktober: 

Zondag 7 oktober 2012 Fam. Geerinckx – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 14 oktober 2012 KWB Wezel – Heikneuters om 10.00 uur 

Vrijdag 19 oktober 2012 Scheps – KWB Wezel om 19.00 uur 

Zondag 28 oktober 2012 KWB Wezel – Dorperheide om 10.00 uur 
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7. TONEELVOORSTELLINGEN VAN TONEELKRING KWB HULSEN 

 

De jaarlijkse voostellingen van  toneelkring KWB Hulsen zijn voorzien op 26(tc) – 27(tc) en 

 31 oktober(tc) en 2(tc) – 3 – 9(tc) – 10 – 16 – 17 november 2012 . 

Verklaring “tc”: theatercafé 

Aanvang telkens om 19.30 uur. 

De titel: Voetbal en Parfait d’amour 

Auteur: J. Ruysevelts 

Regie: Herman Dillen 

Voorverkoop: op 7 oktober tussen 10 en 12 uur in P.C. van Hulsen, Ossenberg 114, 2490 Balen. 

Reservatie: na 7 oktober bij Alfons Cools tel. 014/ 30 86 97 na 18 uur 

 

8. SAMENAANKOOP LUIERS EN VERZORGINGSPRODUKTEN 

 

De samenaankoop zoals het in het verleden was gaat niet meer door. 

KWB heeft een aanbod gekregen van Hospital Logistics in Aarschot. 

Het aanbod is een assortiment van luiers, koffie, batterijen, wijn, verzorgingsproducten, 

schoonmaakproducten en nog veer meer. Ze selecteren alleen de beste merkartikelen en onderhandelen de 

scherpste prijzen voor jou! 

Er zijn een aantal samenaankoop dagen voorzien nl.: 15 dec. 2012 – 9 maart 2013 en 8 juni 2013. 

De bestelling kan alleen nog gebeuren via hun website: www.hospitallogistics.be/hlsamenaankoop  

De bestelling moet afgehaald worden op een van de bovenvermelde data op volgend adres: 

Hospital Logistics 

Nieuwland 5b 

3200 Aarschot 

Verdere details: zie Raak van oktober op blz.2 en hun website. 

 

9. BIERPROEFAVOND 

 

Op zaterdag 15 december hebben we een bierproefavond voorzien van abdijbieren. 

Hou deze datum al vrij en maak reclame bij familie en vrienden. 

Meer details aangaande o.a. inkomprijs komt volgende maand. 

 

10. CROSS DER JONGEREN 

 

Is voorzien op zaterdag 20 oktober 2012 in De Beeltjes in Westerlo. Meer info over de cross vind je op 

www.falos.be/cross  

 

 

Het Bestuur 

 

 

 

 

 


