
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

Vooreerst is er een evaluatie van onze thema-avond "Het Swingpaleis" 

 

Op zaterdag 27 januari was er weer een knallend feest in de PC van Balen. KWB-Balen verwende hun 

leden weer met lekker eten en drinken, muziek en dans. Dit jaar haalden we het gekende Swingpaleis van 

wijlen Felicé vanonder het stof. Maar natuurlijk dienden eerst de kelen gesmeerd en de innerlijke mens 

gestild te worden. Daarvoor konden we beroep doen op de culinaire trots van Balen, Jos Saelen. Hij 

toverde een rijkelijk gevuld koud en warm buffet plus uitgebreid dessertenbuffet uit zijn hoed. De talrijke 

aanwezigen deden zich tegoed aan al dat lekkers, gepaard met een schuimende pint, een heerlijk wijntje 

of iets fris. Na het eten verscheen onze eigen Felicé, in de gedaante van Fons Geerts, ten tonele. Hij kreeg 

het gezelschap van vier stoere binken en evenveel knappe dames. Zij zongen en riepen de longen uit hun 

lijf om toch maar als winnaar naar huis te kunnen gaan. Na een leuke doch spannende muzikale strijd 

waren het de meisjes die met de champignons aan de haal gingen. De jongens moesten tevreden zijn met 

een troostprijs. Toen Felicé en de zijnen het voor bekeken hielden werd het dessertenbuffet geopend en 

kon het dak eraf. Er werd nog veel gelachen, gedronken en gedanst. Iedereen ging voldaan en tevreden 

naar huis en daar doen we het toch allemaal voor. Aan iedereen een dikke merci! 

 

Via volgende link kun je de foto’s bekijken of downloaden en zo die avond nog eens herbeleven: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rzP0WOQHhnkRIiHTrkaqtmO5RkD5JNMx?usp=sharing 

 

 

1. GEZINSWEEKEND IN KOKSZIJDE 

 

Er is een infoavond voorzien op maandag 12 maart om 20.00 uur in het P.C. lokaal 10. 

Zij die per fiets mee willen rijden naar Kokszijde, nemen zo snel mogelijk contact op met Eric Geboers, 

Leopoldlaan 16, tel. 014/ 81 54 40. 

 

2. SAMENAANKOOP CHOCOLADE VOOR PASEN 

 

Er is een formulier bijgevoegd om de chocolade te bestellen. 

Gelieve dit formulier ingevuld  ten laatste binnen te brengen op donderdag 1 maart bij iemand van het 

bestuur . Gelieve  te  betalen   ofwel door storting op KWB rekening ofwel contant. 

 

3. ZWERFVUIL OPRUIMEN 

 

In maart  ruimen we weer het  zwerfvuil op, op  onze vaste lokaties. 

Normaal wordt de eerste opruiming gepland door de gemeente in het weekend van 23 tot 25 maart. 

Voor ons is dit niet haalbaar daar we dan juist onze wandeldag hebben. 

We nemen  de periode ruimer en wel van 23 maart tot 9 april. 

Als er nog mensen willen meehelpen  dan is dit altijd mogelijk. Gelieve dan iemand van het bestuur 

hiervan op de hoogte brengen zodat we de taken kunnen verdelen. 

 

     ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 
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IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 
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Website: www. kwbbalen.be 



4. SAMENAANKOOP POTGROND EN GAZON MESTSTOFFEN 

 

Even een herinnering voor diegene die besteld hebben, de bestelling moet afgehaald  worden op zaterdag 

10 februari tussen 8 en 10.00 uur aan de kerk in Hulsen. 

 

5. WANDELDAG UIT HET FALOS WANDELCRITERIUM 
 

 Onze grote jaarlijkse wandeldag gaat door op zondag 25 maart 2018. 

 Men kan vertrekken aan het P.C. van St. Andries in de Gustaaf Woutersstraat  tussen 9 en 15.00 

 uur. 

 Inschrijven ter plaatse . 

 We vragen nog helpers om drank af te dragen in de grote zaal, en  hulp  in de keuken. 

   

 Als je wilt komen helpen laat dan zo vlug mogelijk iets weten aan iemand van het bestuur ofwel 

 aan Erik Hens, Biesakker 87 tel. 014/ 812893 e-mail: erik.hens@telenet.be 

 Meer details volgende maand. 

 Maak reclame bij familie, vrienden en kennissen, want dit wordt weer een mooie wandeling. 

 

 

6. CURSUS VRIJE BEGELEIDING AUTORIJLESSEN. 

 

Eens   komt de  dag  dat     dochter of zoon een rijbewijs wil behalen. Na het theoretisch examen kan je met een voorlopig 

rijbewijs leren rijden. Dit kan onder begeleiding van je ouders/ familie/kennis (systeem van“Vrije Begeleiding”) 

of met een erkende rijschool. Ook de mix van de 2 methoden is mogelijk. Jongeren die dank zij de vrije begeleiding 

een  lange periode  oefenen, behoren     tot      de betere bestuurders. Ze hebben immers een lange oefenperiode achter de 

rug. 

Sinds 1 oktober 2017  heeft de Vlaamse Overheid dergelijke “opfrisbeurt” verplicht gemaakt voor elke begeleider. 

Daardoor is deze verplicht één lesavond van 3 uur te volgen. Na het volgen van deze lesavond ontvangt elke 

begeleider een wettelijk attest. De leerling ontvangt een voorlopig rijbewijs wanneer deze dit attest en een bewijs 

van een geslaagd theoretisch examen kan voorleggen op het gemeentehuis. Met dit voorlopig rijbewijs kan er 36 

maanden geoefend worden. 

Vorige maand hadden we lesavonden doorgegeven in Turnhout , maar nu geeft KWB Retie 

ook twee lesavonden namelijk op donderdag 15 en 22 maart. 

Deze gaan door in GC Den Dries,Kerkhofstraat 37, 2470 Retie telkens van 19.00 tot 22.00 uur. 

De kostprijs bedraagt 20 euro per begeleider. 

KWB leden kunnen het begeleidend boek "Rijbewijzer" kopen tegen 5 euro niet-leden tegen 12 

euro. 

De inschrijving is op voorhand verplicht en kan gebeuren via mail naar: marc.weyns@skynet.be 

Mail  door; 

 Op welke         lesdag                      je  wil          deelnemen. 

 Informatie begeleider: 

Familienaam en voornaam van de   begeleider(s) zoals vermeld op identiteitskaart (eerste voornaam is 
voldoende). 

   Adres 

 Indien de leerling meekomt (is zeker niet verplicht) : 

 Voor- en    familienaam 

 

 Schrijf tijdig in. Max. 30 deelnemers.          

   Het moment van inschrijven is bepalend of je kan deelnemen. 

 Elke       inschrijving    ontvangt         een          bevestiging. Indien deze bevestiging niet binnen de 5 dagen toekomt, reageer dan. 

 

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

             Het Bestuur 


