
 

 
 
KWB Balen viert ‘zogezegd Valentijn’… 
 

  

Normaal ging onze traditionele voorjaarspensenkermis door op 14 februari 2014, maar 
omdat het dan ‘zogezegd Valentijn’ is, willen we eens een andere formule uitproberen en 
vervangen we deze keer de pensenkermis door een gezellig samenzijn, met wat hapjes, een 
etentje, een glaasje wijn en gezellige muzikale ontspanning.  
 

 
Wat staat er op het programma? 

 

Een heuse Italiaanse avond!Een heuse Italiaanse avond!Een heuse Italiaanse avond!Een heuse Italiaanse avond!    
    

 
We starten vanaf 19 uur met een ‘aperitief de la casa’ met wat hapjes en met muziek van 
Eros Ramazzotti op de achtergrond. De aperitief luistert naar de naam ‘Venus’, en dat is toch 
wel toevallig de Romeinse godin van de liefde, zeker… En de voornaam van Ramazzotti 
verwijst naar de Griekse god van de liefde. Als dat maar geen vonken geeft… 
 
Daarna gaan we aan tafel: we beginnen met een Italiaans soepje of Min(n)estrone, en 
daarna is er een Pasta-buffet, met voor elk wat wils. Er is vis en vlees en zelfs een 
vegetarische pasta. Al lust de échte Italiaan natuurlijk het liefst een mals brokje vlees… Maar 
die zijn er bij ons niet bij, die échte Italianen… En we sluiten natuurlijk af met een ‘toetje’…  
 
Voor de ontspanning zorgen de Wezelse Notekrakers, die onder andere hun mooiste 
liefdesliedjes meebrengen… Wedden dat de Jan zijn Italiaanse strohoed voor ons op zet? 
 
Voor dit festijntje, dat doorgaat in de grote feestzaal van ons Parochiecentrum, betaal je 25 
euro per persoon (30 euro voor niet-leden), aperitief inbegrepen. Voor alle dranken aan 
tafel en achteraf hanteren we een vriendenprijsje. Deze avond is zeker niet alleen bedoeld 
voor de verliefde koppeltjes, ook niet-verliefde koppels en alleenstaanden zijn welkom, leden 
én niet-leden. Je moet alleen van lekker eten houden én in de mood zijn voor een leuke 
avond met KWB Balen…  
 
We houden ook een speciale actie voor niet-leden. Wie na deze avond alsnog beslist om lid 
te worden, geven we gewoon 5 euro terug! Nodig dus je vrienden, die nog geen lid zijn van 
de KWB, gewoon uit om mee te komen. ’t Is nu of nooit… 
 
Schrijf je nu in via onderstaande strook en vier met ons ‘zogezegd Valentijn’!  
 



-------------- Inschrijving Italiaanse avond ‘zogezegd Valentijn’ voor KWB-leden ----------------- 
 
Ik/wij, …………………………………………………………………………. (naam/namen) 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
Tel. ………………………….. E-mail: ……………………………………….. 
 
schrijft/schrijven in voor de Italiaanse avond op vrijdag 14 februari 2014. 
 
Ik ben lid van KWB-Balen en betaal 25 euro per persoon 
 
Of een totaal van …. euro, te betalen aan mijn wijkmeester of over te schrijven op rekening 
BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen. 
 
Inschrijvingen ten laatste binnen op 30 januari! 
 
 
 

 
Beste vriend KWB-er, 
 
Zoals je merkt willen we ook niet-KWB-ers uitnodigen voor deze activiteit. Misschien ken jij 
wel iemand, vrienden of kennissen of familieleden, die (nog) geen lid zijn van KWB, en zin 
hebben in een gezellige avond, samen met jullie (en met ons)…  
Dan is dit het moment om hen uit te nodigen!  
 
Ze kunnen dan inschrijven via onderstaande strook. Misschien kan jij die dan aan je 
wijkmeester bezorgen? 
 
Alvast bedankt! En hopelijk zien we mekaar op deze Italiaanse avond… Ciao! 
 
Het bestuur! 
 

 
 
 
------------ Inschrijving Italiaanse avond ‘zogezegd Valentijn’ voor niet-KWB-leden ---------------- 
 
Ik/wij, …………………………………………………………………………. (naam/namen) 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
Tel. ………………………….. E-mail: ……………………………………….. 
 
schrijft/schrijven in voor de Italiaanse avond op vrijdag 14 februari 2014. 
 
Ik ben (nog) geen lid van KWB-Balen en betaal 30 euro per persoon 
 
Of een totaal van …. euro, te betalen aan een bestuurslid van KWB-Balen of over te 
schrijven op rekening BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen. 
 
Inschrijvingen ten laatste binnen op 30 januari! 
 
 


