
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. KWB GEZINSWEEKEND KOKSIJDE 

 

 De inschrijvingstermijn is ondertussen verstreken met 78 inschrijvingen als resultaat. 

 De werkgroep is  een fijn programma aan het uitwerken voor weer een onvergetelijk weekend. 

 Volgende maand wordt de datum van de infoavond meegedeeld. 

 

2. THEMA-AVOND “KWB SWINGPALEIS” 

 

Deze gezellige avond  gaat door op zaterdag 27 januari en is stilaan een begrip aan ’t worden. 

Een feestelijke meergangenmenu, voorafgegaan door een aperitief, zal ook weer niet ontbreken.  

De uitnodiging met inschrijvingsstrook werd vorige maand meegegeven. 

De inschrijving alsook de betaling moet voor 15 januari binnen zijn . 

 

3. LEDENVOORDELEN: AANKOOP TUINZADEN 

 

Ook dit jaar kunnen de hobbytuiniers onder jullie weer tegen opmerkelijk goedkopere prijzen 

tuinzaden (groenten- en bloemenzaad) bestellen. Wie graag een bestellijst heeft met alle details, 

kan dit bekomen via Luc Vos (0498/349511 of lucenjoelle@gmail.com) 

 

4. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf   januari tot einde maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens  

niet meer op maandagavond maar wel op woensdagavond telkens om 19.30 uur. 

Starters zijn altijd welkom. Ook niet-leden. 

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61  

 

5. LEDENVOORDELEN 

 

Enkele malen per jaar krijgen onze leden  een bonnenboekje.  

Ook deze maand is er een voordelenboekje bij. Er staat weer een uitgebreide waaier aan 

kortingsbonnen in. 

 

6. FINANCIELE STEUNACTIES VOOR NIEUW J.C. BIESAKKER 

 

Tijdens onze maandelijkse bestuursvergadering hebben we gepraat over eventuele acties die we 

zouden kunnen op touw zetten ten voordele van het Jeugdcentrum. 

Er is nog niets concreets voorgesteld. Dus ideeën zijn nog altijd welkom. 

De inwoners van Balen-Centrum hebben allemaal een flyer in de bus gekregen met daarop alle 

info hoe je zelf kan steunen. 

Als we nog flyers hebben, zullen ze bijgevoegd worden bij de RAAK van januari. 

  ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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Dit project is niet mogelijk zonder de financiële steun van de gemeente en de vele sympathisanten. 

Het is vooral voor de inrichting en de afwerking dat er nog financiële steun gezocht wordt. 

Men kan ook zelf een gift storten op hun rekening van de Koning Boudewijn Stichting. Giften 

vanaf 40 euro op deze rekening geven aanleiding tot belastingvermindering van 45% op het 

gestorte bedrag. Het rekeningnummer is: BE10 0000 0000 0404. 

Gelieve wel als gestructureerde mededeling te melden: 128/2849/00041 

Elke storting en initiatief verdient een leuk cadeautje en een kleurige dankposter. 

 

7. KOOKLESSEN KWB BALEN 

 

Er zijn nog drie avonden voorzien nl: 16 januari , 6 februari en 20 februari. 

Als je nog in laatste instantie wil meedoen dan kan dat nog , maar dan moet je een seintje laten 

aan de verantwoordelijke nl. Jef Willekens. 

U kan hem contacteren via e-mail: jef.willekens@telenet.be. 

 

8. CURSUS VRIJE BEGELEIDING AUTO RIJLESSEN. 

 

 Er worden opnieuw lesavonden georganiseerd voor begeleiders (en hun leerling-bestuurder). Sinds 

 1 oktober is het verplicht om 1 lesavond van 3 uur te volgen. Deze lesavond geeft u toegang tot 

 een attest om leerling-bestuurders te begeleiden. KWB organiseert enkele lesavonden. 

 Heb je zelf interesse dan kan je inschrijven. Je mag deze informatie verder zenden naar leerlingen 

 en ouders die weldra de baan op gaan om te oefenen voor het rijexamen.  

 Inschrijven via: rijbewijslessen@hotmail.com 

DATA 

• Maandag 15 januari  

• Dinsdag  16 januari  

• Maandag 29 januari  

• Dinsdag 30 januari  

• Maandag 19 februari  

• Dinsdag 20 februari  

INFO 

• Telkens van 19.00 u tot 22.00 u  

• In Turnhout (adres wordt meegedeeld na inschrijving)  

De kostprijs is € 20 per begeleider. 

• Leerling-bestuurders kunnen gratis deelnemen, maar ook deze moeten ingeschreven zijn.  

• In tegenstelling tot de vorige jaren zijn de plaatsen beperkt o.w.v. wettelijke regelgeving. Het 

moment van inschrijven bepaalt of je erbij kan zijn. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


