
              

  

Beste KWB’er 

Het" verlof" zit  er voor de meeste mensen erop, zo ook voor ons. Wij zijn klaar voor een nieuw bruisend 

werkjaar .Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. POP-UP CAFE 

 

 Verleden jaar hadden we onze pop-up buurtcafé opgesteld  in de Pegelstraat, aan de verkaveling 

 op De Berg, en in Wezel aan het pleintje. 

 Dit om jonge mensen te laten kennis maken met onze KWB en te laten zien dat wij een 

 gezinsvereniging zijn, waar jonge mensen zeker welkom zijn. 

 Dit had succes want een aantal jonge gezinnen hebben zich aangesloten bij onze vereniging. 

 We gaan onze pop-up café nog eenmaal opstellen in de Pleinstraat (zijstraat van de Kerkstraat) en 

 dit op woensdag 13 september van 18.00 tot 21.00 uur. 

 We hebben hiermee nog steeds de bedoeling om jonge mensen eens samen te brengen en te praten 

 over dagdagelijkse dingen en ook om kennis te maken met onze KWB. 

 Bij het KWBeeke is een flyer bijgevoegd voor onze leden met daaraan één gratis consumptie, die 

 kan ingewisseld worden op die woensdagavond in de Pleinstraat. 

 Dus als je graag langs komt om een babbeltje te slaan met nieuwe jonge gezinnen dan ben je zeker 

 welkom. De flyer mag altijd doorgegeven worden in uw buurt. 

 

 

2. PAROCHIEFEESTEN SINT-ANDRIES 

 

 -Vrijdag 15 september nemen we deel aan de parochiekwis. Indien er nog liefhebbers zijn voor 

   een extra ploeg van maximum 6 personen, gelieve u dan snel op te geven bij Jef Van Gompel, 

 Fabiolalaan 9 tel. 014/816125. Aanvang 19.30 uur. 

 -Zaterdag 16 september doen we niet mee aan het netbaltornooi daar we geen mensen bereid 

 vinden om mee te spelen. Supporteren kan altijd. 

 

3. ZWERFVUILACTIE 

 

 Wij hebben de derde periode voorzien van 16 sept. tot 1 okt.. We werken weer op onze drie 

 vaste locaties nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en Ongelberg. Mensen die willen meehelpen, 

 moeten zo vlug mogelijk hun naam opgeven aan iemand van ‘t bestuur zodat we de taken kunnen 

 verdelen. Het bestuur bedankt hen al op voorhand. 

 Voor deze actie krijgen wij van de gemeente een vergoeding die wij gebruiken voor onze werking. 

 

 

 

 

 

    ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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4. JAARVERGADERING 

 

 Op vrijdag 13 oktober 2017 om 19.00 uur in het Parochiecentrum "Achter de Toren" van Balen-

 Centrum. 

 Zoals je wellicht weet is KWB al lang geen mannenbeweging meer zoals vroeger, maar een echte 

 gezinsbeweging. Daarom voorzien wij zoals vorig jaar, behalve darts,vogelpik  en 

 zettersprijskamp, speciaal voor de vrouwen die meekomen de mogelijkheid  voor een linedance 

 initiatie!  

 Details, uitnodiging en inschrijvingsblad vind je in bijlage. 

 Inschrijvingsprijs: 5 euro per persoon voor pens of kip. Inschrijving ten laatste binnen op 28 

 september iemand van ’t bestuur of bij René Grobben, Korte Heide 18 tel nr 014/ 81 21 54 of per 

 mail, grobben.rene@skynet.be. 

 Als men inschrijft per mail, gelieve  dan het inschrijvingsgeld te storten op KWB rekening 

 hierboven vermeld. U bent ingeschreven als je betaald hebt. 

 

5. KOOKLESSEN 

 

 Wie graag de kooklessen voor deze winter wil volgen kan zijn naam opgeven aan iemand van ’t 

 bestuur of Jef Willekens (jef.willekens@telenet.be). Liefst ten laatste tegen volgende 

 bestuursvergadering van donderdag 28 september. Er wordt daarna een infovergadering met de 

 liefhebbers georganiseerd om de kookdata af te spreken. 

 

1. INFO AVOND CM 

 

 Met als thema: Niet alles tegelijk hé! 

 Op dinsdag 24 oktober hier in het P.C. (flyer volgende maand bij KWBeeke) 

 Gelieve wel op voorhand in te schrijven bij CM. 

 Inschrijvingsprijs:6 euro. Als CM-lid betaal je 3 euro 

 

2. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

 Gaat nog steeds door om 19.00 uur elke maandagavond op de looppiste van de Keiheuvel.  

 Vanaf  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, Fabiolalaan 9, 2490 Balen, tel. 014/81 61 25 

 

3. AVONDWANDELING - ZOEKTOCHT 

 

 Deze is voorzien op vrijdag 10 november. We vermelden dit nu al zodat je tijdig dit kunt noteren 

 in je agenda. Volgende maand meer details. 

 

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

            Het Bestuur 

 

 

 

 


