
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. BEDRIJFSBEZOEK DRUKKERIJ CONCENTRA 

 

Op 16 april gaan we met de tweede groep naar de drukkerij Concentra. 

We worden daar verwacht voor 20.30 uur en de rondleiding zal duren tot +/- 23.30 uur. We krijgen 

een volledige rondleiding en achteraf een drankje en een kleine attentie. 

Wat we nu al weten is dat er met eigen vervoer zal gereden worden met zo min mogelijk auto's.  

Bijeenkomst aan het P.C. van Balen om 19.30 uur. Vertrek ten laatste om 19.45 uur. 

Het adres is: Concentra, Industrieweg 147, Beringen-Paal (industrieterrein Ravenschoot 7010) 

 

2. ZWERFVUILACTIE 

 

Het gemeentebestuur heeft ook dit jaar een zwerfvuilactie op touw gezet voor het weekend van 17 en 

18 april 2010. 

Wij gaan zoals de voorgaande jaren een aantal straten opruimen op het Heike en op het Troth op 

zaterdag 17 april vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. 

Hiervoor vragen we nog een aantal helpers die, die dag een handje kunnen helpen om het zwerfvuil 

op te ruimen in de bermen langs de straten. Laat iets weten voor 10 april. 

 

3. BEZOEK AAN DE K-BLOKKEN VAN LEOPOLDSSBURG 

 

Op zaterdag 8 mei hebben we een bezoek gepland aan het kamp van Leopoldsburg. 

Vorige maand is er een apart formulier meegegeven met de nodige uitleg en ook een inschrijfstrook. 

Gelieve deze strook binnen te brengen via uw wijkmeester voor 25 april. 

Laat ons ook weten via de inschrijfstrook of je te voet, met de fiets, met de auto of met de trein komt. 

Dit om een goede controle te hebben bij het aankomen bij de K-Blokken. 

 

 

4. DAG VAN DE KWB 

 

Dit jaar gaat dit evenement door op zondag 2 mei in het Boudewijn Seapark. Alle KWB gezinnen 

zijn van harte welkom. Alle details vind je in de Raak van februari. 

Voor deze dag heeft KWB een zeer aantrekkelijke inkomprijs kunnen bekomen nl.: 11 euro per 

persoon. Kinderen onder 1meter kunnen gratis binnen. 

Er zijn drie mogelijkheden om naar ginder te rijden: met eigen vervoer, met de bus of per trein. 

Als je met eigen vervoer of per trein wenst te reizen dan moet je zelf zorgen voor dit vervoer. 

De inkomkaarten kan je via ons bestellen en moeten ter plaatse aan het park aan de KWB stand 

afgehaald worden. 

Inschrijven kan nog tot  20 april 2010 via uw wijkmeester. 

Men kan ook rechtstreeks inschrijven via de website: www.kwb.be 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 

 

Balen –Centrum               
13 01 01 

 april 2010   

Website: www. kwbbalen.be 



5. FAMILIEDAG 

 

Op maandag 24 mei gaat onze jaarlijkse familiedag door. Aanvang vanaf 13.30 uur in en rond het 

Ontmoetingscentrum (P.C.). 

Met als attracties: springkasteel, volksspelen en misschien nog een verrassing. 

Vanaf 16.30 uur kan men genieten van een heerlijke barbecue. 

Dit alles aan de prijs van: 

Voor leden:  volw. :10 euro 

kind –18j. :5euro 

Voor niet-leden:  volw. :15 euro 

kind –18j. :10 euro 

Voor deze prijs kan men twee soorten vlees kiezen zowel voor volwassenen als kinderen. 

Men kan één stuk vlees vervangen door een forel.  

Gelieve wel op de inschrijving duidelijk te vermelden welke vleessoorten je wenst. 

Wil je een extra stuk vlees of vis dan kan dat aan de prijs van 1.3 euro extra per stuk. 

Voor diegene die vegetarisch wensen te eten gelieve dat ook duidelijk te vermelden. 

Inschrijving moet binnen zijn op donderdag 6 mei 2010. 

 

6. FIETSKALENDER 2010  

 

In bijlage is er de fietskalender voor de fietsliefhebbers. 

Alle inlichtingen en gegevens staan op dit formulier 

 

7. FEEST’VAL SOCIAL 

 

 Een sociaal feest voor jong en oud om samen te vieren en beweging te maken voor het goede doel 

Op donderdag 13 mei 2010 van 9 tot 19 uur in het Gemeentepark Den Dries in Retie 

ACW Retie organiseert dit in samenwerking met de verschillende deelorganisaties. Zij bieden op deze 

dag alle mensen een actieve dag aan, met een ruim aanbod aan activiteiten. 

Er zijn verschillende optredens voorzien o.a. van Euphonia, The Cool’s,  The Sunsets en Eddy en de 

Schellekens 

Er is animatie van een dixieband,  line-dance, ecodriving, balonnenclown, zumba o.a. 

Alle gedetailleerde inlichtingen en inschrijving  vindt men op www.festivalsocialkempen.be 

 

8. RERUM NOVARUM VIERING VAN ACW BALEN 

 

Op donderdag 13 mei 2010. 

Alle gegevens vindt men in de bijgevoegde Kadotter . 

 

9. RIJLESSENCURSUS 

 

KWB Mol-Centrum start een cursus "startpakket vrije begeleiding" in Mol. 

De gegevens als volgt:  

Op maandag 3 en 17 mei, telkens om 20u . In het College SJB te Mol  

info: Stefaan De Wit, 014/31 97 17 of rechtstreeks bij 't secretariaat van ’t College 

 

 

Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 


