
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. ZWERFVUILACTIE 
Wij hadden de derde periode voorzien op zaterdag 20 september van 9 tot 12 uur. We hadden op onze drie 

vaste  locaties nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en Ongelberg het vuil geruimd langs de straten 

We hadden in totaal een 24 tal zakken bijeen geraapt. Dit is een grote hoop voor een klein deel van Balen. 

We bedanken de mensen die vrijwillig hebben meegewerkt om dat deel van Balen proper te maken (langs 

de wegen). 

2. JAARVERGADERING 

 

Op vrijdag 10 oktober 2014 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.  

Inschrijvingsprijs: 5 euro per persoon voor pens of kip. 

Inschrijving ten laatste binnen bij Jan Sannen, Holven 18 op  zondag 5 oktober. 

 

3. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

 

 Deze bestelling moet binnen zijn voor 6 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. 

 

4. AVONDWANDELING 

 

 Dit gaat door op vrijdag 14 november 2014 . 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.   

 Dit is ook voor niet-leden. 

Inschrijvingsprijs alles inbegrepen:  voor leden: 6 euro per persoon 

     voor niet-leden: 8 euro per persoon 

Inschrijving binnenbrengen ten laatste op donderdag 6 november bij Frank Mentens. 

 

5. LIDGELD 2015 

 Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook de ledenbijdrage innen voor het jaar 2015. 

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

 Voor mensen die de verminderde bijdrage betalen is het nu 15 euro. 

 

6. JOGGEN VOOR  GEVORDERDEN 

 

Vanaf  6 oktober tot eind maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens telkens om 

 19.30 uur. 

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61 25 
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7. GEZINSWEEKEND 

 

 Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april 2015 in de jeugdherberg in Oostende. 

 Alle details vindt u bij het KWBeeke van november 

 

 

8. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

 Op dinsdag 2 december en woensdag 3 december 2014  zal de Sint en Zwarte Piet de kinderen 

 van onze leden bezoeken tussen 18.00 en 20.00 uur.  

Inschrijvingsprijs :  voor kinderen van leden: 2.5 euro per kind 

   voor kinderen van niet-leden: 5 euro per kind 

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

 zijn. 
Inschrijving binnen ten laatste op 6 november bij Rene Grobben, Korte Heide 18. 

 

 

9. KOOKLESSEN 

 

 Er zijn al een aantal personen die ingeschreven hebben. Als er nog liefhebbers zijn om een 

 kookcursus te volgen gelieve dan zo vlug mogelijk uw naam door te geven aan Jef Willekens. 

 Dit jaar zal het vooral gaan over het bakken van brood en andere lekkernijen 

Men kan inschrijven via hem op GSM nr 0497/623426 of via e-mail : jef.willekens@telenet.be 

 

10. WIJNPROEFAVOND 

Op vrijdag12 december hebben we een wijnproefavond voorzien in Ter Hoolst vanaf 20.00 uur. 

Men kan ter plaatse wijn bestellen. 

Inschrijvingsprijs:  voor leden: 7 euro 

   voor niet-leden: 10 euro 

De inschrijving komt volgende maand mee met het KWBeeke van november. 

  

11. BROODJESDAG VAN HET JEUGDCENTRUM BIESAKKER 

 Het jeugdcentrum gaat weer zorgen voor lekkere broodjes. Men kan bestellen met bijgevoegd 

 bestelformulier. 

 

12. CROSS DER JONGEREN 

 

 Op 25 oktober 2014 vindt de 57ste editie plaats op het domein de Beeltjes in Westerlo. 

 Zij  die interesse hebben kunnen inschrijven via www.loopkalender.be. 

 Op www.falos.be vind je alle info over deze cross. 

___________________________________________________________________________________ 

            Het Bestuur 

 

 

 

 

 


