
              

  

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

1. 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  folder van vorige maand. Inschrijven kan nog tot 10 november via mail naar Frank 

 Mentens. 

Tot dan! 

 

2. LIDGELD 2019  

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

 Dit bedraagt  30 euro. Na betaling zal je de nieuwe lidkaart ontvangen. 

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

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

 boekje of Raak. Eind november is de uiterste datum om te vernieuwen. 

 

 

3. 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 18 november bij Rene Grobben, Korte Heide 18 . 

Liefst via e-mail  inschrijven: grobben.rene@skynet.be 

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

 

4. SAMENAANKOOP VAN POTGROND  EN GAZONMESTSTOFFEN 

 

 We gaan ook dit werkjaar samenwerken met KWB Hulsen voor de samenaankoop potgrond en 

 Gazonmeststoffen. Er is een formulier bijgevoegd met alle nodige informatie alsook een 

 inschrijvingsstrook. 

 Wil je meedoen met de samenaankoop zorg dan dat de inschrijving voor 23 december bij Luc Vos, 

 met betaling(cash of storten), wordt afgeleverd. 

 

5. KWB GEZINSWEEKEND ESCH-SUR-ALZETTE 

  

 Het middelste weekend van de Paasvakantie, van vrijdag 12 tot zondag 14 april 2019, gaan we 

 weer op gezins- en wandelweekend. We reserveerden alle 36 kamers van de moderne 

 jeugdherberg van Esch-sur-Alzette in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg. 

 Op bijgevoegde formulieren  vind je  alle nodige info en een inschrijvingsformulier . 
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6. KOOKLESSEN 

 

De lessen zijn volzet.  

 

      

7. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf   oktober tot eind maart gaat het joggen door elke week op de looppiste van De Bleukens 

 telkens om 19.30 uur. Telkens op de woensdagavond. 

Starters zijn altijd welkom. 

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

 

8. GOVAKA  EN PASAR VAKANTIEBEURS 

 

Deze beurs is een bron van inspiratie voor de meest uiteenlopende bestemmingen en 

 vakatietypes(fietsen, wandelen, cultuur, kamperen,…)Maar het is ook dé plek om je persoonlijk te 

 laten adviseren en ervaringen uit te wisselen met onze enthousiaste reisbegeleiders. Je  geniet 

 bovendien van een extra korting bij het boeken van je reis. 

Deze beurs gaat door op zondag 16 december 2018 van 10 tot 17.00 uur in GC Den Boomgaard, 

 Antwerpsesteenweg 57 in Ranst. Vrije toegang. 

 

9. BEZOEK AAN HET EUROPEES PARLEMENT IN BRUSSEL 

 

We hebben dit gepland op zaterdag 9 maart 2019. 

Volgende maand meer uitleg en inschrijfformulier. 

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

           Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 


