
              

  

Beste KWB’er 

 

Even terug op onze voorbije activiteiten:  
 

- Voor onze wandeldag van 6 maart hadden we pech gehad aangaande het weer , waardoor we minder wandelaars hadden. In  

totaal een 480 personen. De mensen die zijn komen wandelen hebben weer een mooie wandeling gehad en enkele plekjes in 

Balen ontdekt die zij nog niet kenden. 

- Onze samenaankoop van chocolade is weer een enorm succes. Met dank aan onze leden voor de massale bestelling. De prijs 

verschilt veel tegenover in de winkel en de chocolade is zeker zo lekker. 

- We hebben ook onze eerste zwerfvuilactie achter de rug. In de straten die wij elk jaar opruimen hebben we in totaal 36 

zakken vol gedaan, met daarbij ook een aantal grotere stukken die niet in een zak gingen. Dank aan de helpers. De volgende 

ruiming gaat door in juni. 

  

Dan vragen we nu uw aandacht voor onze volgende activiteiten: 

 
1. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Nog steeds op de Finse looppiste, van de Bleukens, op maandagavond van 19 tot 20 uur. Info: Jef Van 

Gompel (014 81 61 25). Vanaf maandag 11/4 lopen we terug op de Keiheuvel om 19uur. 

 

2. STREEKBIERENAVOND 

 

Op zaterdag 30 april heeft het jeugdcentrum op de Biesakker een streekbierenavond voorzien.  

 Iedereen is welkom, men moet niet vooraf inschrijven. 

 Aanvang om 20.00 uur. 

 

3. DAUWWANDELING 

 

Op zondag 1 mei organiseren we naar jaarlijkse gewoonte onze dauwwandeling. 

Dit jaar trekken we naar de omgeving van Scheps. 

Zin om eens mee te stappen?  

We vertrekken om 6.00 's morgens voor een tripje van ongeveer 2 uur. Afspraak om 5.50 uur aan Scheps 

Kapelleke. 

Vergeet niet uw naam door te geven aan Frank Mentens. dit kan via mail: frankmentens@hotmail.com 

of via bericht op GSM: 0472/658962 

Na deze trip kan je eventueel van een ontbijt genieten in de parochiezaal. De Chiro zorgt voor een lekker 

ontbijt t.v.v. het Chirokamp 2016. 

Je kan inschrijven voor dit ontbijt door 10 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot 8 jaar op 

het rek.nr. BE03 1030 3767 6484 te storten. 

Wel duidelijk naam en aantal personen vermelden. 

Je kan ook ter plaatse betalen aan 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot 8 jaar. 

Hopelijk tot dan. 

 

 

     ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 

 

 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

april 2016  

Website: www. kwbbalen.be 



4. FAMILIENAMIDDAG 

 

Op Pinkstermaandag 16 mei hebben wij onze jaarlijkse familienamiddag met een fietstocht en daarna een 

heerlijke barbecue. 

Als je niet mee gaat fietsen kan je al wel terecht in de zaal  vanaf 14.00 uur (of buiten bij warm weer) 

voor een fris drankje of warme koffie. 

Er is een inschrijving bijgevoegd met daarop de inschrijvingsprijs voor de barbecue. 

Kijk goed op de inschrijving voor de juiste bestelling van uw gewenste stukken vlees of vis. 

Achteraf is er een ijsje voorzien voor de liefhebbers. Dit is in de prijs inbegrepen .  

Inschrijving moet ten laatste binnen zijn op donderdag 4 mei bij René Grobben, Korte Heide 18. 

e-mail: grobben.rene@skynet.be 

 

5. POP-UP CAFE 

 

We gaan onze pop-up café opstellen op drie locaties bij nieuwe wijken. 

Nl. op woensdag 11 mei  van 18.00 tot 20.00 uur op het speelpleintje tussen de verkaveling in Rijsberg. 

      op vrijdag 13 mei van 18.00 tot 20.00 uur op de verkaveling in de Berg 

      op pinkstermaandag 16 mei van 14.00 tot 16.00 uur op het kioskpleintje te Wezel. 

We hebben hiermee de bedoeling om jonge mensen eens samen te brengen en te praten over 

dagdagelijkse dingen en ook om kennis te maken met onze KWB. 

Als er leden zijn die op die data even willen helpen om alles klaar te zetten en eventueel te helpen bij het 

tappen en natuurlijk ook om mee te praten dan zijn zij welkom. Laat dan iets weten aan iemand van het 

dagelijks bestuur. 

 

 

6. KWB "ZIET ZE VLIEGEN" 

 

Op zaterdag 4 juni hadden we een daguitstap gepland naar Brussel. Voor de middag zouden we Brussel 

verkennen en namiddag gingen we een bezoek brengen achter de schermen van Zaventem. 

Door de dramatische gebeurtenissen van 3 weken geleden, hebben we besloten om deze uitstap uit te 

stellen naar een latere datum. 

 

 

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

            Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


