
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. FAMILIEDAG 

Op Pinkstermaandag 13 juni gaat onze jaarlijkse familiedag door in en rond het 

Ontmoetingscentrum in Balen vanaf 13.30 uur. 

We zorgen voor een aantal volksspelen waar de kinderen en volwassenen vrij kunnen gebruik van 

maken. 

We hebben ook weer speciale fietsen voorzien die door iedereen kunnen uitgetest worden. Voor 

de kleinere kinderen is er ook een springkasteel voorzien. Nadien is er een barbecue met heerlijke 

groenten en lekkere stukken vlees en vis. 

Inschrijven voor 1 juni bij René Grobben.  

 

2. SAMENAANKOOP LUIERS 
 

Als afdeling kunnen we jonge leden met kleine kinderen een mooi voordeel aanbieden door de 

samenaankoop van Huggies, Galenco-porducten voor baby’s en herbruikbare luiers voor Kiddybibs. Vanaf 

1 mei tot 14 juni 2011  kan het materiaal besteld worden. Gelieve de bestelling ten laatste op 5 juni 

binnen te brengen bij Luc Vos. Op 25 juni wordt het bestelde geleverd en afgehaald. Er wordt pas betaald 

bij afhaling. In bijlage de bestelbon met de prijzen.  

 

3. FIETSEN VOOR EEN FIETS 

 

KWB Hulsen organiseert op zondag 12 juni hun jaarlijkse fietstocht. 

Alle inlichtingen kan men vinden op hun website: www.kwbhulsen.be  

 
4. ZWERFVUILACTIE 

 

De gemeente heeft een nieuwe regeling in voege gebracht voor de zwerfvuilactie. 

De verenigingen en andere individuele personen die hieraan willen meewerken moeten drie maal per jaar 

een dag voorzien waarop ze zwerfvuil ophalen en in welke straten. 

Wij hebben de tweede datum voorzien op zaterdag 18 juni van 9 tot 12 uur. We gaan werken op drie 

locaties nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en ’t Roth. 
Mensen die hieraan willen meedoen, 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 

 

5. PLANNINGSVERGADERING 
Op vrijdag 24 juni 2011 om 19.00 uur in het Ontmoetingscentrum(P.C.).  

Ook leden mogen hier naar toe komen en mee vergaderen.  

Mensen die bepaalde activiteiten willen voorstellen zijn van harte welkom op deze avond. De vergadering 

duur tot +/- 21.00 uur. Nadien kan mijn gaan bowlingen in bowling Keiheuvel. Gelieve wel op voorhand 

dit te melden. Dit om het aantal banen te reserveren. 

 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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6. KWBEEKE IN DE TOEKOMST VIA E-MAIL? 
 

We gaan proberen om met de moderne tijd mee te gaan. Diegene die een mailadres hebben en wensen dat 

het KWBeeke en de inschrijvingen en eventueel andere infoformulieren doorgestuurd worden per e-mail 

kunnen dit laten weten via hun wijkmeester of via het mailadres van KWB Balen (zie bovenaan rechts) of 

via mailadres van de secretaris: grobben.rene@skynet.be. 

Het tijdschrift Raak zal nog steeds via de wijkmeester aan huis gebracht worden. 

We gaan dit vanaf volgend werkjaar in voege brengen en het een volledig jaar laten proeflopen, zodat we 

een evaluatie kunnen maken het jaar daarop. Voor diegene die geen computer hebben: wees gerust jullie 

krijgen alle inlichtingen zoals het nu gebeurt via het KWBeeke . 

 

7. VISSEN IN OTEPPE 

 

Jan Sannen heeft een visvijver afgehuurd in Oteppe op zaterdag 20 augustus. Wie interesse heeft om op die 

dag te gaan vissen op lekkere forel moet contact opnemen met Jan op GSM nr. 0486/456562 voor 1 

augustus. 

De deelnameprijs bedraagt: 15 euro per persoon. Vis gegarandeerd. 

 

Het Bestuur 

 

NOG ENKELE LEDENVOORDELEN 

 
Tickets voor Bobbejaanland en de Plopsaparken kan je via www.kwb.be aan mooie kortingen bestellen. 

Bij Boudewijn Seapark betaal je op vertoon van je lidkaart aan de kassa slechts 16 euro per persoon(normale prijs 

is 23.50 euro voor volw. En 19.520 euro voor kinderen tot 11 jaar) 

Kinderen kleiner dan 1 meter betalen 5 euro. De toegang is gratis voor wie kleienr is dan 85 cm. 

 


