
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. 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.   

Inschrijving ten laatste binnen op 9 november bij Frank Mentens. 

 

2. 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 diegene  met verminderde bijdrage bedraagt het nu 15 euro. 

 Gelieve voor eind november uw ledenbijdrage te vernieuwen. 

 

3. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

 Op dinsdag 2 december en woensdag 3 december 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 9 november bij René Grobben. 

 

4. WIJNPROEFAVOND 

Op vrijdag 12 december hebben we een wijnproefavond voorzien in het restaurant  Ter Hoolst, 

 Olmensebaan 138, 2490 Balen; Alle details  en inschrijving op bijgevoegd blad. 

Inschrijving ten laatste binnen  op 4 december bij Fons Geerts, Steegsebaan 211. 

 

5. GEZINSWEEKEND 

 

 Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april 2019  aan zee en wel in Oostende.. 

 Alle details en inschrijving vindt u bijgevoegd bij het KWBeeke van november. 

 

6. JOGGEN VOOR  BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Gaat nog steeds door om 19.00 uur elke maandagavond  

Vanaf  7 oktober tot eind maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens. 

Zowel voor de snelle als de trage groep.  

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

 

 Er zijn al een 20-tal personen ingeschreven.  Er kan nog ingeschreven worden, maar dan snel want 

 de eerste avond start al op 20 november om 19.00 uur. 

 Alle inlichtingen bij Jef Willekens, Molenveld 54 tel.014/ 81 27 06 . 

 Thema  voor dit jaar: streekgerechten. 

 

8. BILJARTEN 

 

 Er is een voorstel gekomen om te biljarten op de tafels in de taverne Achter de Toren. 

 We moeten eerst de jaarkalender hebben van de biljarters, alvorens we zelf een aantal data kunne 

 vastleggen. 

 Als er al kandidaten zijn die willen meedoen, dan kunnen ze dit nu al laten weten via hun 

 wijkmeester. 

 

 

9. VAKANTIEBEURS GOVAKA 

 Govaka organiseert dit jaar een reisbeurs op zondag 7 december 2014 van 10 tot 17 uur. Deze 

 beurs gaat door in het gemeenschapscentrum  Den Bogaard", Antwerpsesteenweg 57 in 

 Broechem. 

 

10. WELZIJNSCHAKELS 

 

 Welzijnszorg heeft voor hun campagne van 2014 een toneelstuk in petto over het sociaal onrecht 

 dat 1 op 7 mensen treft in ons land. Dit gaat door op donderdag 27 november om 20.00 uur in de 

 Kruierie. 

 Op bijgevoegd blad staan alle gegevens hierover. 
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