
               

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 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. 

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

Als er nog kandidaten zijn voor dit bedrijfsbezoek, en er is nog plaats, neem dan contact op met uw 

wijkmeester zodat we alsnog jullie kunnen bij inschrijven. 

Voor diegene die ingeschreven zijn voor vrijdag 19 maart denk aan het vertrekuur aan het P.C. 

 

2. INFOAVOND GEZINSWEEKEND 

 

Op dinsdag 16 maart 2010  hebben we nog een infoavond voorzien voor de laatste richtlijnen voor 

ons gezinsweekend in de paasvakantie. Dit gaat door in het P.C. lokaal 10 om 20.00uur. 

Gelieve aanwezig te zijn met minstens één persoon van het gezin. 

 

3. 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. 

Inschrijvingen kunnen nog binnengebracht worden tot  19 maart bij Luc Vos, Konijnenberg 1  

tel 014/816179 

Als er onder onze leden zijn die niet komen eten maar wel bereid zijn eventjes helpen (1.5 uur)bij 

het  inscheppen van het eten ( het is onder buffetvorm) mogen zich melden via uw wijkmeester. 

U wordt verwacht om 18.30 uur. Een 6-tal personen. 

 

4. 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 op 

zaterdag 17 april vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. 

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. 

 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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Website: www. kwbbalen.be 



 

5. 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. 

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. 

Inschrijven kan nog tot einde maart 2010 via uw wijkmeester. 

 

6. BEZOEK AAN DE K-BLOKKEN VAN LEOPOLDSSBURG 

 

Op zaterdag 8 mei hebben we een bezoek gepland aan het kamp van Leopoldsburg. 

Op bijgaand formulier staan alle nodige uitleg en inlichtingen alsook een inschrijfstrook. 

Gelieve deze strook binnen te brengen via uw wijkmeester voor 25 april. 

 

 

7. NATIONALE WANDELDAG TEGRIEST 

 

Voor onze fervente wandelaars  is dit “de” wandeling. 

Deze gaat door op zondag 21 maart 2010 in Niewerkerken in Limburg. 

Start aan zaal De Brug, Kerkstraat, 3850 Niewerkerken 

Coördinaten N50°51.904’ – E5 °11.633’ 

Inschrijven kan van 8.00 uur tot 15.00 uur. 

Inschrijvingsprijs: leden: 1 euro ; niet-leden: 1.5 euro. ; kinderen –12 jaar: gratis. 

Afstanden: 4 - 8 - 12 - 23 km. 

 

Het Bestuur 


