
              

  

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. GEZINSWEEKEND 

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 april 2012 in de Lork. 

Alle details vindt u op bijgevoegd formulier. 

 

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. 

Deze inschrijving moest ten laatste  binnen zijn 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. LEVEN IN EEN KRABBENMAND 

Theatermonoloog op woensdag 14 november 2012 om 20.00 uur. 

 Gespeeld door Marleen Merckx (Simonneke van Thuis) . 

  Zij verteld over haar leven in armoede in ons land. 

Het is een beklijvend, soms humoristisch, soms hard relaas. 

Daarnaast komt haar kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. 

Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat elkaar door dik en dun blijft steunen. 

 Kaarten kam men bekomen bij de infobalie van de Kruierie aan 8 euro per persoon. 

Organisatie: ACW Balen in samenwerking met Welzijnsschakel Balen 

 

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 november en december: 

Zondag 4 november 2012: KWB Wezel - VD Berke om 10.00 uur 

Zondag 11 november 2012: FC Crossroad - KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 18 november 2012: KWB St.Dimpna – KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 25 november 2012: Kelderke - KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 2 december 2012: KWB Wezel – ZW Duivels om 10.015 uur 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

 november 2012   

Website: www. kwbbalen.be 



 

7. BIERPROEFAVOND: BIEREN VAN DE BELGIAN FAMILY 

BREWERS 

Op zaterdag 15 december 2012 in het Parochiecentrum Balen om 20.00 uur. 

De leden van de vzw Belgian Family Brewers behoren tot de Belgische brouwerijen en brouwen minstens 

50 jaar ononderbroken bier in België.  Samen vertegenwoordigen zij 15 % van de Belgische 

bierbrouwers, met in totaal meer dan 1500 jaar ervaring in het brouwen van bier op een traditionele 

wijze.  Er zijn momenteel 13 brouwerijen aangesloten: 

Bavik -  Bosteels - De Koninck -  De Halve Maan  - Dubuisson -  Dupont -  Het Anker - Roman 

 Sint Bernardus Silly - Van Eecke - Van Honsebrouck - Verhaeghe  

De vzw promoot de historische en onafhankelijke familiebrouwerijen, die een werkelijke meerwaarde 

betekenen voor de identiteit en de authenticiteit van het Belgische Bierbrouwerijwezen. De vereniging 

Belgian Family Brewers wil met een eigen label de consument de zekerheid geven over de herkomst en 

de ambachtelijke productie van de authentieke Belgische bieren. 

Samengevat: de consument, die een bier ziet met het logo van de Belgian Family Brewers, weet dat dit 

bier: - wel degelijk in België gebrouwen is  

        - door een onafhankelijke familiebrouwerij, waar men sinds 50 jaar ononderbroken brouwt  

  - uniek is, zonder kopij onder een andere naam of met een ander etiket.  

De vzw wil ook komaf maken met het misbruik van de naam “ Belgisch Bier “ in het buitenland. 

Op deze avond zullen er een zevental bieren kunnen geproefd worden. 

Aan de hand van een powerpointpresentatie staan wij dan verder stil bij de geschiedenis van het bier en 

dit vanaf het ontstaan bij de Sumeriërs tot nu.  Belangrijke figuren zoals Louis Pasteur en anderen zullen 

hierbij ook de revue passeren. 

Deze brok geschiedenis slikken wij door met een degustatie van de Brugse Zot Dubbel. 

In een tweede luik van de presentatie geven wij meer uitleg over de grondstoffen, waarmee bier wordt 

gebrouwen: water, mout, hop, gist en suiker. 

In een derde “ losser “ gedeelte vertellen wij meer over de geschiedenis van de brouwerijen, waarvan de 

bieren verder worden geproefd: Gouden Carolus Tripel, De Koninck Tripel, Tripel Karmeliet, 

Adriaan Brouwer Golden Dark om te eindigen met Sint Bernardus Abt 12. 

Tussendoor zullen er ook twee traditionele Belgische kazen worden geproefd die uitstekend passen bij de 

geproefde bieren. 

Bij dit alles zal er ook brood geserveerd worden om de smaak van het bier beter tot zijn recht te laten 

komen. 

Inschrijvingsprijs:  leden( op vertoon van lidkaart): 8 euro 

 niet-leden: 12 euro 

Als er leden van een andere KWB afdeling  inschrijft gelieve wel zijn lidkaartnr. te vermelden. 

Inschrijving ten laatste binnen op 6 december 2012  

 

 


