
               

Beste KWB’er 

Het wordt een druk voorjaar. 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. TONEELSTUK: KONING EDILBERT DE LAATSTE 

De KWB afdelingen van Mol-Balen-Dessel nodigen jullie uit voor een avondje figurentheater op 

donderdag 12 maart 2009 om 20.00 uur in ’t Getouw te Mol. Thema: de sociale zekerheid. 
Kaarten bekomen aan 3 euro per persoon  via de cultuurbalie in ’t Getouw.Details op de flyer januari 

 

2. SAMENAANKOOP POTGROND 

Op zaterdag 14 februari bij AVEVE in Schoor van 9.00 tot 17.00 uur. 

potgrond 'goed gezien' zakken 70 liter, normale prijs € 6.95  

Op vertoon van KWB-lidkaart op 14/02/2009 prijs € 5,50 

 

3. CURSUS ONDERHOUD EN HERSTELLEN VAN FIETS 

Op donderdag 12 en 19 februari hebben we een cursus voorzien voor het herstellen van koersfiets en 

mountainbike in het O.C. vanaf 20.00 uur. Inschrijven ter plaatse. Leden gratis inkom. Niet-leden: 2.5 

euro per persoon. 

  

4. PENSENKERMIS 

Op vrijdag 13 februari om 19.00 in het O.C. (P.C.) met pens of kip. 

Nadien zettersprijskamp, darts of vogelpik voor de liefhebbers Men kan ook gewoon een babbeltje slaan 

bij een drankje. Dit is voor iedereen, ook voor de vrouw en de volwassen kinderen (18 jaar). 

 

 

5. WANDELCRITERIUM 2009 “DE GROE(N)TEN UIT BALEN WANDELING” 
Op zondag 22 februari 2009 hebben wij onze traditionele wandeldag gepland. We vragen om  nu al 

zoveel mogelijk reclame te maken. Vertrek is voorzien in het O.C. van Balen-Centrum tussen 9.00 en 

14.30 uur. De eindbestemming is ook in het O.C. alwaar pannenkoeken, soep, boterhammen  en drank 

aan democratische prijzen te verkrijgen zijn. Inschrijven ter plaatse aan één euro per persoon , 

verzekering inbegrepen. 

De afstanden zijn: 6.5 –10 – 16 en 18.5 km. 

 

6. SAMENAANKOOP CHOCOLADE PASEN 

We organiseren een samenaankoop van chocolade tegen Pasen. 

Kostprijs:  10.5 euro per kg voor standaard eieren 

12.5 euro per kg voor kleine figuren 

Gelieve bijgevoegd bestelformulier ten laatste op 5 maart ingevuld terug te bezorgen met het juiste 

bedrag. 

 

7. INFOAVOND ”HOE GEZOND ZIJN ONZE VACCINS” 

Gaat door in het Eco-centrum aan het Zilvermeer op woensdag 11 maart om 20.00 uur. 

 

8. SAMENAANKOOP VAN LUIERS EN VERZORGINGSPRODUCTEN 

KWB heeft een korting van 30% kunnen bekomen van een aantal bekende merken. 

Deze korting is alleen voor leden. 

Niet-leden kunnen alleen van deze korting genieten nadat ze lid geworden zijn van KWB. 

Alle details en prijzen op bijgevoegd formulier. 

Balen –Centrum               
13 01 01 

 februari 2009   

Website: www. kwbbalen.be 



 

9. CAFE MANGE 

Vrijdag 13 maart vanaf 18.30 tot 20.00 uur kan men met gans het gezin en vrienden en kennissen 

komen eten aan democratische prijzen. 

Inschrijvingsprijs:  leden:  volw. 9 euro 

kind-12j:6 euro 

niet-leden:  volw. 11 euro 

kind-12j: 8 euro 
Alle details in inschrijvingsformulier op bijgevoegd blad. 

 

10. DAG VAN DE KWB 

 

Op donderdag 21 mei 2009 is het de dag van de KWB met als thema: “Feest’ival social” 

Gaat door in Antwerpen in samenwerking met ACW en alle deelorganisaties van 10 tot 18 uur. 

Van aan het Centraal Station tot aan het Sint Jansplein zullen straten en pleinen gevuld worden met 

allerlei spetterende activiteiten. 

Wil men de Zoo bezoeken dan moet men vooraf inschrijven aan 5 euro per persoon of wel 15 euro per 

gezin vanaf 2 maart kan dit via www.socialezekerheid.net  tot alle 10000 tickets verkocht zijn. 

Alle details op bijgevoegde folder. 

 

11. EENMALIG GROEPSTARIEF AANBOD VAN KRC GENK 

 

KRC Genk biedt dit seizoen aan de verenigingen  de mogelijkheid om éénmalig een thuiswedstrijd in de 

Jupiler-Pro-Leaguebij te wonen tegen een zeer aanlokkelijk groepstarief nl. 6 euro per persoon. Er is ook 

eveneens 1 gratis consumptie voorzien.  

Er is wel een verplichte afname van een minimum van 15 tickets per vereniging en dit is eenmalig. 

We hebben gekozen voor de wedstrijd in het weekend van 3 tot 5 april 2009. Dan speelt KRC Genk thuis 

tegen FC Westerlo. Wanneer deze wedstrijd doorgaat(zaterdag of zondag en uur) is nu nog niet geweten. 

Dit kan men terugvinden op hun website www.krcgenk.be een 3 tal weken voor de aanvang van de 

wedstrijd. 

Inschrijvingen  zo snel mogelijk binnenbrengen ten laatste op 5 maart. 

 

12. INFOAVOND CM: RUGKLACHTEN 

Op dinsdag 10 maart van 20 tot 22.30 uur  in het O.C. Balen, Gustaaf Woutersstraat 29. 

Begeleiding door Dr. Schauvliege, orthopedisch chirurg. 

Vooraf inschrijven via tel 014/ 40 34 33 of mailen naar: beweging.turnhout@cm.be of surf naar www.cm.be  

 

13. JOGGINGKALENDER 2009  

 

De nieuwe joggingkalender is verschenen. Volgende joggings zijn voorzien voor de volgende  maanden 

Zondag 1 maart 2009 25
ste

 volksloop Putte-Grasheide(bij Mechelen) 

Start op parochieplein, Kerkhoflei(achter de kerk) 

Alle inlichtingen voor uur van de start voor kinderen en volwassenen bij Francis Goossens tel 015/ 23 59 

02 GSM 0496/ 52 10 96 of www.freewebs.com/volksloop  

Zaterdag 8 maart 2009 20
ste

 kermisjogging Reet 

Gemeenteschool, turnzaal Eikenlaar, Eikenstraat 69 

Alle inlichtingen bij Jef Van den Heuvel GSM 0472/ 25 25 79 of www.kwbreet.be  

Zondag 29 maart 2009 24
ste

 KWB jogging en halve marathon St. Jozef Olen 

Zaal “De Vrede”, Lichtaartseweg, St. Jozef Olen 

Alle inlichtingen bij Jan De Kort tel 014/ 21 99 72 GSM 0494/ 67 52 69 

 

Het Bestuur 

 


