
 

KWB Balen houdt een feestje 
op ‘vrijdag de dertiende’… 
 

  

 
Net zoals vorig jaar vervangen we onze traditionele voorjaarspensenkermis op 13 februari 
2015 door een gezellig samenzijn, met een etentje, een lekker KWBiertje en gezellige 
muzikale ontspanning. Deze keer geen Italiaans eten, maar echte Breugelkost! 
 

We zetten deze avond in het (lugubere?) teken 

“va“va“va“van n n n vlvlvlvleeeeeeeessss    eeeen bloed…”n bloed…”n bloed…”n bloed…”    
 
We starten vanaf 19 uur met een ‘bloedrode aperitief’ met een knabbeltje.  
 
Daarna gaan we aan tafel: het Breugel-buffet biedt voor elk wat wils: uiteraard is er witte en 
zwarte (bloed)pens met appelmoes (dus is het toch een beetje ‘pensenkermis’…), ribbekes 
met saus van de jager, kipfilet met bospantsertroeperchampignons, frikadellen met 
moordkrieken, grootmoeders konijn, enz. En in 2015 voorzien we zelfs een vegetarisch 
alternatief. Al lustte Breugel in zijn tijd natuurlijk het liefst een mals brokje vlees… en als 
dessert een kom rijstpap met bruine suiker, maar ook moes van chocolade, e.a..  
 
Voor de ontspanning zorgt de “60+ band” ofte de Kempische Shadows. Geen Chippendales, 
maar mannen van vlees en bloed… Ambiance verzekerd, ook voor de min-60-ers! 

 
Voor dit festijntje, dat doorgaat in de grote feestzaal van ons Parochiecentrum, betaal je net 
zoals vorig jaar en ondanks de zogenaamd negatieve inflatie van Louis Michel en co slechts 
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 leden, ook niet-leden zijn welkom! Nodig dus 
je vrienden en kennissen uit, en laat hen op een leuke manier kennismaken met onze KWB-
afdeling… En als ze na deze avond alsnog beslissen om lid te worden, geven we die 5 euro 
toch gewoon terug!  
 
Bezorg bijgaande inschrijvingsstrook voor 29 januari 2015 aan je wijkmeester (of mail 
naar geerts.fons@telenet.be) én stort je inschrijvingsgeld op onze KWB-rekening. 
Alleen zo ben je er zeker van dat je met ons ‘vrijdag de dertiende’ kan vieren!  
 



 
-------------- Inschrijving KWB-avond ‘Van vlees en bloed’ voor KWB-leden ----------------- 
 
Ik/wij, …………………………………………………………………………. (naam/namen) 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
Tel. ………………………….. E-mail: ……………………………………….. 
 
schrijft/schrijven in voor de KWB-avond op vrijdag de dertiende februari 2015. 
 
Ik ben lid van KWB en betaal 25 euro per persoon, of een totaal van …. euro. 
  
Ik betaal cash aan mijn wijkmeester / stort op rekening BE48 7875 0683 1427 van KWB-
Balen (schrappen wat niet past) 
 
Inschrijvingen ten laatste binnen bij mijn wijkmeester of via mail bij 
geerts.fons@telenet.be op 29 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 of mailen aan geerts.fons@telenet.be?  
 
Alvast bedankt! En hopelijk zien we mekaar op onze KWB-avond… van vlees en bloed… 
 
Het bestuur! 
 

 
 
------------ Inschrijving KWB-avond ‘Van vlees en bloed’ voor niet-KWB-leden ---------------- 
 
Ik/wij, …………………………………………………………………………. (naam/namen) 
 
Adres: ………………………………………………………………………… 
 
Tel. ………………………….. E-mail: ……………………………………….. 
 
schrijft/schrijven in voor de KWB-avond op vrijdag de dertiende februari 2015. 
 
Ik ben (nog) geen lid van KWB en betaal 30 euro per persoon, of een totaal van …. Euro. 
 
Ik betaal cash aan een bestuurslid van KWB-Balen / stort op rekening BE48 7875 0683 1427 
van KWB-Balen (schrappen wat niet past) 
 
Inschrijvingen ten laatste binnen bij een KWB- bestuurslid of via mail bij 
geerts.fons@telenet.be op 29 januari! 
 


