
               

Beste KWB’er 

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. 
KWB-leden kunnen kaarten bekomen aan 3 euro per persoon van 5 tot 31 januari in exclusieve 

voorverkoop. Alle verdere details staan op de bijgevoegde flyer. 

 

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 P.C.(O.C.) vanaf 20.00 uur. 

 Ook niet-leden zijn welkom. Details op bijgevoegde folder. 

4. PENSENKERMIS 

 

Op vrijdag 13 februari om 19.00 in het O.C. (P.C.) met pens of kip aan de prijs van 3 euro per 

persoon. 

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). 

Ook niet-leden zijn op deze avond welkom. 

Gelieve in te schrijven ten laatste op 5 februari via de wijkmeester. 

 

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 P.C. van Balen-Centrum tussen 

9.00 en 14.30 uur. De eindbestemming is ook in het P.C.(O.C.) alwaar pannenkoeken, soep, 

boterhammen  en drank aan democratische prijzen te verkrijgen zijn. 

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

 

6. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Gaat nog steeds door elke maandagavond vanaf 19.30 uur op de looppiste van de Bleukens. 

Iedereen is er welkom. Ook niet-leden. Alle info bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9. 

Ook voor niet-leden. 

7. ZWEMMEN 

 

Elke dinsdagavond wordt er gezwommen onder naam van KWB in het zwembad van de 

Keiheuvel. 

           Het Bestuur 

Balen –Centrum               
13 01 01 

 januari 2009  

Website: www. kwbbalen.be 


