
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. ZWERFVUILACTIE 

 

 We hebben deze voorzien van 24 maart tot eind maart. Dan trekken we er weer op uit met knijper 

 en vuilzak om het zwerfvuil op te ruimen op het Heike, de Biesakker en de buurt van Ongelberg-

 Steegsebaan. Dankzij de tussenkomst van de gemeente spijzen we ook met deze actie onze kas. 

 Helpers zijn altijd welkom!  
 Neem contact op met : 

 René Grobben (014/ 812154), Erik Hens (014/ 812893) of Luc Vos (014 /81 6179) 

 

2. 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 

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

 

3. 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  

 

4. GEZINSWEEKEND EPEN 

 

 We hebben een infoavond voorzien voor de ingeschrevenen op maandag 13 maart om 20.00 

 uur in het P.C. ,lokaal 10. 

 Aan diegene die met de fiets naar ginder willen fietsen en natuurlijk twee dagen nadien 

 terugkomen met de fiets, vragen we om zo vlug mogelijk contact op te nemen met Eric Geboers, 

 Leopoldlaan 16 tel 014/ 815440. 

 

5. DAUWWANDELING 

 

 Op zondag 1 mei organiseren we naar jaarlijkse gewoonte onze dauwwandeling. 

 Zin om eens mee te stappen?  

 We vertrekken om 6.00 's morgens voor een tripje van ongeveer 2 uur. 

 Meer inlichtingen volgende maand op het KWBeeke. 
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