
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. JAARVERGADERING 

 

Op vrijdag 2 oktober 2015 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.  

 

2. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

 

 Deze bestelling moet binnen zijn voor 5 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. 

 

3. AVONDWANDELING 

 

 Op vrijdag 20 november is het weer zo ver. 

 Dit jaar is er een kleine verandering bij het vertrek, al de deelnemers dienen zich tussen  

  19 en 19.15 uur aan te melden in het PC van Balen.(bij Frank en Eric). Wees dus tijdig aanwezig 

 in het PC van Balen-Centrum. 

 Wij vertrekken( allen samen) stipt om 19.30 uur aan het PC , waarheen ????? 

 Dat zal je later merken op de avond zelf. Bij aankomst een hapje in begrepen. 

 Voor deze avond vragen wij om zeker in te schrijven, dit kan via mail 

 frank_mentens@hotmail.com of via telefoon  frank 014817583-0472658962.  

 Inschrijven voor maandag 16 november is gewenst. 

 Deelnemen kost € 6 voor leden en €8 voor niet leden(kinderen onder 12 jaar gratis). 

 Zaklamp, stapschoenen en fluovest zeker aangeraden. Laat je zien anders ben je gezien.  
 

 

4. LIDGELD 2016 

 Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook de ledenbijdrage innen voor het jaar 2016. 

 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. 

 In het lidgeld is de ledenverzekering BA en lichamelijke ongevallen inbegrepen in het lidgeld. 

 Voor dit bedrag krijg je 10X Raak en tal van ledenvoordelen die regelmatig verschijnen  via een 

 boekje of Raak. 

 Details: zie website via deze link: 

 http://www.kwbeensgezind.be/documenten/bijdragevernieiuwing_2016.pdf 

 

 

 

     ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

oktober 2015  

Website: www. kwbbalen.be 



5. JOGGEN VOOR  BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf  5 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  

 

6. LEDENWERVINGSACTIE 
 

 Op de buitenflap van de Raak van september was een kaart aangebracht waarmee leden nieuwe 

 leden konden uitnodigen en waardoor het lid dat een nieuw lid laat inschrijven een bon kan 

 ontvangen van 4.5 euro voor aankoop van wijn in de  Colruyt. 

 Dit kan nog altijd als je die kaart invult voor eind november. 

 

 

7. RONDGANG VAN DE SINT EN ZWARTE PIET 

 Op woensdag 2 december en donderdag 3 december 2015  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 5 november bij Rene Grobben, Korte Heide 18. 

 

 

  

8. BROODJESDAG VAN HET JEUGDCENTRUM BIESAKKER 

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

 bestelformulier. 
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           Het  Bestuur 


