
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. KWB GEZINSWEEKEND 

 

We gaan met 32 gezinnen naar de nieuwe jeugdherberg "Hostel H" in Hasselt en dit in het weekend van 

 1 tot en met 3 april 2016. 

We hebben een infoavond voorzien voor de ingeschrevenen op maandag 29 februari om 20.00 uur in 

het P.C. lokaal 10. 

 

 

2. SAMENAANKOOP TUINZADEN 

 

Als er nog mensen zijn die graag zaad bestellen om zelf groenten of bloemen te kweken kunnen een 

bestelformulier bekomen bij Luc Vos, Konijnenberg 1 tel 014/ 81 61 79. 

 

 

3. SAMENAANKOOP POTGROND 

 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in februari onze samenaankoop potgrond. 

 We voorzien dit op zaterdag  13 februari 2016 vanaf 9.00 uur bij AVEVE. 

 Potgrond genaamd : " goed gezien " in zakken van 70 liter  

 Normale prijs  8,56 euro, op vertoon van lidkaart KWB op zaterdag 13 feb.  2 euro korting 

 

4. THEMA-AVOND " IEDEREEN IS VAN DE WERELD" 

 

Dit gaat door op vrijdag 19 februari om 19.00 in het P.C.  

Alle inlichtingen en inschrijving zijn vorige maand meegegeven samen met het KWBeeke. 

Men kan nog inschrijven tot ten laatste 10 februari bij Fons Geerts, Steegsebaan 211 tel. 014/ 81 42 70  

We vragen nog helpers om de zaal klaar te zetten  . We beginnen vanaf 13.00 uur. 

 

 

5. WANDELDAG UIT HET FALOS WANDELCRITERIUM 
 

Onze grote jaarlijkse wandeldag gaat door op zondag 6 maart. 

Men kan vertrekken aan het P.C. van Balen -Centrum, Gustaaf Woutersstraat 26, tussen 9 en 15.00 uur. 

Inschrijven ter plaatse aan 1.20 euro voor KWB leden en 1.50 euro voor niet-leden. 

We vragen nog helpers om drank af te dragen in de grote zaal.  

Maak reclame bij familie, vrienden en kennissen, want dit wordt weer een mooie wandeling. 

Er is een flyer meegegeven. 

 

     ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 

 

KWB Balen  
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6. SAMENAANKOOP CHOCOLADE PASEN 

  

De bestelformulieren worden meegegeven . De prijs is hetzelfde gebleven dan met Sinterklaas. 

De bestellingen moeten ten laatste binnen zijn op donderdag 3 maart. 

 

 

 

7. JOGGEN 

 

Dit gaat nog elke maandavond door op de looppiste van de Bleukens vanaf 19.30 uur. 

 Contact: Jef Van Gompel ,Fabiolalaan 9 tel 014/ 81 61 25 

 

8. ZWERFVUILACTIE 
 

De eerste opruiming gaat dit door in het weekend van 18 ,19 en 20 maart 2016. Wij gaan de eerste 
opruiming doen op zaterdag 19 maart van 9 tot 12 uur. We gaan werken op drie locaties nl. op ‘t 

Heike, op de Biesakker en omgeving Ongelberg. 
Mensen die willen meehelpen, moeten zo vlug mogelijk hun naam opgeven via hun wijkmeester zodat we 

de taken kunnen verdelen. Het bestuur bedankt hen al op voorhand.  

Zij die op die dag niet kunnen, maar toch willen meewerken, moeten aan ons doorgeven welke straat op 

welke dag ze willen reinigen. 

De andere data voor de rest van het jaar zijn nog niet gekend. 

 

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

           Het Bestuur 

 


