
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. BEDRIJFSBEZOEK DRUKKERIJ CONCENTRA 

 

De data zijn: vrijdag 19 maart en 16 april. Inschrijvingsprijs: 4 euro per persoon. 

We hebben twee data vastgelegd voor het bezoek aan de drukkerij Concentra,dit als reden omdat er 

teveel voorinschrijvingen binnen gekomen zijn.  

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. We 

gaan het eerst voor onze leden open stellen (heel het gezin, maar alleen volwassenen) . 

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

Gelieve op de inschrijving duidelijk te vermelden welke je voorkeurdatum is. Als je op beide 

vrijdagen kan meegaan dan kruis je beide dagen aan. Wij laten dan weten welke datum er finaal voor 

jou gekozen is. Dit om te voorkomen dat er op de ene dag teveel inschrijvingen binnenkomen. 

Vermeld ook duidelijk jou telefoonnummer, GSM nummer of e-mail. 

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

 

2. SAMENAANKOOP POTGROND 

 

Op zaterdag 20 februari 2010 bij AVEVE  in Schoor vanaf 9.00 uur. 

Lidkaart meebrengen anders geen korting!! 

De potgrond met benaming “goed gezien” is in zakken van 70 liter. 

Normale prijs: 7.65 euro per zak.  

Op vertoon van KWB lidkaart: 6.10 euro 

 

3. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

 

We hebben een samenaankoop voorzien tegen Pasen. De bestelling gaat door als we 50kg kunnen 

bestellen. Laten we hopen dat er nog veel kandidaten zijn zodat de bestelling kan doorgaan. 

We verwittigen iedereen op tijd als dit niet het geval is. 

Op bijgevoegd bestelformulier staan de prijzen vermeld per kg. Zij die met een 1/2kg willen bestellen 

kunnen dit onderling met familie of vrienden eventueel regelen. Zelf kunnen we dit niet doen.  

De inschrijving moet ten laatste binnen zijn op 4 maart 2010.  

Na deze datum kunnen we geen levering meer garanderen. 

 

CAFE MANGE 

 

Op vrijdag 26 maart 2010 vanaf 18.30 tot 20.00 uur kan men komen eten in het P.C. aan 

democratische prijzen. 

Op bijgevoegd formulier staan alle gegevens alsook een inschrijfstrook welke ten laatste moet 

binnen zijn op 4 maart 2010. 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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Website: www. kwbbalen.be 



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. 

We weten niet hoeveel personen er zullen inschrijven zodat we ons inschrijvingsformulier zo 

duidelijk en volledig mogelijk zullen bezorgen. 

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. 

Als er voldoende inschrijvingen zijn en deze personen willen allemaal met de bus naar ginder, dan 

kunnen we eventueel een bus voorzien. De prijs die erbij komt voor het busvervoer moet nog bepaald 

worden. 

Inschrijving ten laatste binnen op 4 maart 2010. 

 

5. SAMENAANKOOP LUIERS EN VERZORGINGSPRODUCTEN 

 

Tot 15 maart kan men een bestelling plaatsen met bijgevoegde bestelbon. Er moet niets op voorhand 

betaald worden. De betaling gebeurt bij levering. 

 

6. 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. 

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 25maart. 

 

7. INFOAVOND CM BALEN: OMGAAN MET STRESS 

 

Gaat door op dinsdag 23 februari 2010 van 20 tot 22.30 uur in het P.C. van Balen 

Gastspreker: Bruno Vossen, gedragtherapeut in Tielt-Winge. 

Inkomprijs: 3 euro per persoon CM-leden krijgen een korting van 1.5 euro 

Er wordt wel gevraagd om op voorhand in te schrijven. Zie folder voor tel. nr. 

 

Het Bestuur 

 

 

 


