
              

  

Beste KWB’er 

 

De volgende maanden hebben we voor u weer een interessant programma. 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

 

1. GEZELSCHAPSSPELLENAVOND 

 

Donderdag 18 oktober in het PC in lokaal 2 om 20 u. 

Deze avond zullen er introducties gegeven worden om nieuwe gezelsschapsspelen aan te leren 

zowel voor jong als oud. 

Graag deelname bevestigen aan Erik Hens ten laatste op ma 8 oktober per 

mail: erik.hens@telenet.be of telefonisch op gsmnr 0487/640395. 

 

 

2. AVONDWANDELING: “UIENTOCHT” 

 

 Vrijdag 16 November, een tocht in het duister met dit jaar als thema “ AJUIN”. 

Afspraak PC Balen- Centrum, vertrek tussen 19.00 en 19.30 uur. 

Inschrijven via mail naar, Frank_mentens@hotmail.com 

Meer info op bijgeleverde folder. 

Tot dan! 

 

3. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

 

 Onze samenaankoop chocolade tegen het feest van de Sint is weer gestart.  

 De prijzen zijn hetzelfde gebleven als met Pasen. Deze staan vermeld op het bestelformulier. 

 Niet-leden kunnen ook bestellen maar betalen 2 euro administratiekosten. 

 Dit jaar kan je ook suikervrije chocolade bestellen voor de diabetici onder ons. 

 Gelieve uw bestelling binnen te brengen bij Luc Vos ten laatste op donderdag 25 oktober. 

 Men kan ook via een bestuurslid de bestelling bezorgen. 

 

4. RONDGANG VAN SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET 

 

Op maandag 3 en woensdag 4 december 2018 zal de Sint en Zwarte Piet de kinderen van onze 

leden bezoeken tussen 18.00 en 20.00 uur.  

Inschrijvingsprijs:  kinderen van leden: 2.5 euro per kind 

   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 1 november bij Rene Grobben, Korte Heide 18 of bij iemand 

 van het bestuur. 

Men kan een voorkeurdatum invullen en we proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

  

 

Zie ommezijde 

 

KWB Balen  
IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

Info/contact: kwbbalen@yahoo.com 

Inschrijvingen:kwbbalen@outlook.com 

 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

oktober 2018  

Website: www. kwbbalen.be 



 

5. LIDGELD 2019 

 

 Vanaf oktober zal het bestuur de ledenbijdrage innen voor het jaar 2019. 

 Dit bedraagt net als vorige keer 30 euro. Na betaling zal men de nieuwe lidkaart overhandigen. 

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

Voor dit bedrag krijg je 10X Raak, kortingen op onze activiteiten en tal van ledenvoordelen die 

regelmatig verschijnen via een boekje of Raak. 

 

 

6. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf   oktober tot eind maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens telkens om 

 19.30 uur. 

Starters zijn altijd welkom. 

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9, 2490 Balen tel 014/81 61 25 

 

7. KOOKLESSEN 

 

Wie nog graag de kooklessen voor dit jaar wil volgen kan zijn naam opgeven aan iemand van het 

 bestuur, of bij Jef Willekens, Molenveld 54 tel. 014/81 27 06 of jef.willekens@telenet.be 

Liefst zo snel mogelijk zodat Jef een schema kan maken met alle data. 

 

 

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

          Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 


