
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. SAMENAANKOOP POTGROND EN TUINMESTSTOF 

 

 voor diegene die besteld hebben vergeet het niet: het afhalen kan gebeuren op zaterdag 11 februari 

 tussen 8 en 10 uur aan de kerk van Hulsen. 

 

2. SAMENAANKOOP TUINZADEN EN BLOEMEN 

 

 Als er leden zijn die wensen tuinzaden of bloemenzaad te bestellen, dan kunnen ze contact 

 opnemen met Luc Vos, Konijnenberg 1 tel 014/ 81 61 79. e-mail: lucenjoelle@gmail.com 

 Hij kan zorgen voor de bestelformulieren. Dit kan nog tot 14 februari. 

 

3. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 

 

 Tegen Pasen hebben we weer een samenaankoop voorzien.  

 Het bestelformulier met de prijs per kg is bijgevoegd. 

 Voor niet-leden vragen we 2 euro extra dit  om organisatorische redenen. 

 De uiterste besteldatum is 2 maart bij Luc Vos ,Konijnenberg 1, tel 014/816179  

      e-mail: lucenjoelle@gmail.com 

    ofwel bij René Grobben, Korte Heide 18, tel 014/812154 

     e-mail: grobben.rene@skynet.be 

 

4. GEZINSWEEKEND IN EPEN 

 

 Er is een infoavond voorzien voor al diegene die ingeschreven hebben voor dit weekend en wel op 

 maandag 13 maart om 20.00 uur in het P.C. lokaal 10. 

 Zorg dat er minstens één persoon aanwezig  kan zijn per gezin. 

 

5. JOGGEN VOOR  BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Tot eind maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens telkens om 19.30 uur. 

Starters zijn altijd welkom. 

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61  

 

6. VIVA DE VELO 

 

 Deze thema-avond is voorzien op zaterdag 18 februari 2017 om 19.00 uur. 

 Dit beloofd weer een gezellige avond te worden met lekker eten  en achteraf muziek. 

 Alle gegevens , info alsook inschrijfformulier ,  waren vorige maand bijgevoegd. 

 Als je ingeschreven hebt vergeet het niet!! 

 

 

     ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

februari 2017  

Website: www. kwbbalen.be 



7. ZWERFVUILACTIE 

 

 In maart hebben we onze eerst zwerfvuilactie van dit jaar. De juiste datum is nog niet vastgesteld, 

 deze zal volgende maand meegedeeld worden. 

 

8. WANDELDAG UIT HET FALOS WANDELCRITERIUM 
 

 Onze grote jaarlijkse wandeldag gaat door op zondag 26 maart 2017. 

 Men kan vertrekken aan het P.C. van St.Jan in Gerheide tussen 9 en 15.00 uur. 

 Inschrijven ter plaatse . 

 We vragen nog helpers om drank af te dragen in de grote zaal ,ofwel helpen in de keuken,

 ofwel helpen bij de tussenstop.  

 Als je wilt komen helpen laat dan zo vlug mogelijk iets weten aan iemand van het bestuur ofwel 

 aan Erik Hens, Biesakker 87 tel. 014/ 812893 e-mail: erik.hens@telenet.be 

 Meer details volgende maand. 

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

 

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

            Het Bestuur 

 

 

 

 


