
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. KWB GEZINSWEEKEND ESCH-SUR-ALZETTE 

 

De inschrijvingstermijn is ondertussen eigenlijk verstreken, maar er zijn nog een paar kamers ter 

beschikking. Indien je niet inschreef maar ondertussen goesting gekregen hebt om toch nog mee te 

gaan, dan kan je uitzonderlijk nog inschrijven tot ten allerlaatste 15 januari 2019 via Fons Geerts 

en dit tot alle kamers volgeboekt zijn. Het Inschrijvingsformulier vind je op onze website 

kwbbalen.be/KWBeeke van november 2018. 

 

2. KWB AIRLINES 

 

Deze jaarlijkse gezellige thema-avond gaat door op zaterdag 26 januari en is ondertussen een 

begrip geworden. Een feestelijke meergangenmenu, voorafgegaan door een aperitief, gezellige 

animatie met aansluitend muziek en dansplezier, dat zijn weer de ingrediënten. Tevens maak je 

deze keer kans op een luchtdoop! 

De uitnodiging met inschrijvingsstrook werd vorige maand meegegeven en vind je op onze 

website. De inschrijving alsook de betaling moet voor 15 januari binnen zijn. Niet meer twijfelen 

dus indien je nog niet inschreef! Indien je pas later op de avond kan binnenvallen en daardoor niet 

kan mee-eten, dan kan dit zeker en ben je dus nog meer dan welkom! Je hoeft dan uiteraard niet te 

betalen voor het eten wat overeenkomt met de inschrijvingsprijs. 

 

3. BEZOEK EUROPEES PARLEMENT 

 

Op zaterdag 9 maart gaan we met de bus naar het Europees parlement in Brussel, het hart van de 

Europese democratie. We starten ons bezoek in “Station-Europa” waar we een overzicht krijgen 

van alles wat er op het terrein van het Europees parlement te verkennen valt. Daarna gaan we naar 

het “Huis van de Europese geschiedenis”, waar we inzoomen op het verleden, heden en toekomst 

van Europa. We lunchen in het cafetaria van het parlement. Na de middag brengen we een geleid 

bezoek aan het “Parlementarium” en de “Grote vergaderzaal”. Terug in Balen rond 19 u. 

Dit bezoek is ook interessant voor kinderen enof kleinkinderen. 

Deelname kost € 10,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden. 

Vragen en inschrijven, mail naar Erik Hens: erik.hens@telenet.be. 

 

 

4. AANKOOP TUINZADEN 

 

Vorige maand kon je al lezen dat ook dit jaar de hobbytuiniers onder jullie weer tegen opmerkelijk 

goedkopere prijzen tuinzaden (groenten- en bloemenzaad) kunnen bestellen. Wie graag een 

bestellijst heeft met alle details, kan dit bekomen via Luc Vos (0498/349511 of 

lucenjoelle@gmail.com) en wel nog tot eind januari. 
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5. LEDENVOORDELEN 

 

Enkele malen per jaar krijgen onze leden een bonnenboekje.  

Ook deze maand is er weer zo’n boekje bij met een waaier aan kortingsbonnen. Verdien zo je 

lidgeld terug! 

 

6. WANDELDAG 24 FEBRUARI 

 

Onze jaarlijkse wandeldag uit het falos-wandelcriterium komt dichterbij, nl. zondag 24 februari. 

Hou deze datum vrij!  

Deze wandeldag, die voor ons een aanzienlijke opbrengstactiviteit is waardoor we het hele jaar 

onze activiteiten goedkoop kunnen organiseren, kunnen we niet tot een goed einde brengen zonder 

de hulp van de nodige vrijwilligers onder onze leden. Ben je bereid ons die dag te helpen, laat het 

dan weten aan iemand van het bestuur, of per mail aan erik.hens@telenet.be We zijn je hier heel 

dankbaar voor! 

 

 

7. LEDENWERVING 

 

Wij verwelkomen graag nieuwe leden voor wie we ons kunnen inzetten via onze vele activiteiten. 

Ken je in je kennissenkring iemand die graag nieuwe mensen leert kennen in een gezellige sfeer, 

laat het ons weten. We bezorgen hen dan de nodige informatie over wat we allemaal doen. Alvast 

bedankt! 
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           Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


