
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. CAFE MANGE 

 

Op vrijdag 13 maart vanaf 18.30 tot 20.00 uur kan men aan democratische prijzen gezellig komen eten 

en nadien nog een babbeltje slaan met uw vrienden. 

 

2. DAG VAN DE KWB  

 

Op donderdag 21 mei 2009 is het de dag van de KWB met als thema: “Feest’ival social” 

Gaat door in Antwerpen in samenwerking met ACW en alle deelorganisaties van 10 tot 18 uur. 

Van aan het Centraal Station tot aan het Sint Jansplein zullen straten en pleinen gevuld worden met 

allerlei spetterende activiteiten. 

Wil men de Zoo bezoeken dan moet men vooraf inschrijven aan 5 euro per persoon of wel 15 euro per 

gezin vanaf 2 maart kan dit via www.socialezekerheid.net  tot alle 10000 tickets verkocht zijn. 

ACW  Balen is bereid bij voldoende deelnemers een bus in te leggen voor naar Antwerpen te rijden. De 

kostprijs is 4 euro per persoon. 

 

3. ZWERFVUILACTIE 

 

Op 21 maart doen wij mee aan de zwerfvuilactie in onze gemeente. Mensen die graag komen helpen die 

dag zijn welkom. Gelieve voor 15 maart ons te verwittigen zodat we dit kunnen doorgeven aan de 

gemeente. We gaan zwerfvuil ruimen op ‘t Heike en  op ’t Roth van 9.00 tot 12.00 uur. 

 

4. INFOVERGADERING WANDELWEEKEND 

 

Gaat door op maandag 23 maart om 20.00 uur in taverne “Achter de Toren” 

 

5. JOGGING VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN. 

 

Voor beginners start de nieuwe jogginginitiatie op maandag 20 april om 19.00 uur op de looppiste van 

de Keiheuvel. Alle inlichtingen bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9 Tel. 014/ 81 61 25. 

Voor de gevorderden  zal ook vanaf maandag 20 april de jogging starten om 19.00 uur op de looppiste 

van de Keiheuvel.  

 

6. ZWEMMEN 

Elke dinsdagavond wordt er nog steeds gezwommen in het zwembad van de Keiheuvel. 

 

7. WANDELDAG VAN 22 FEBRUARI 

Langs deze weg danken we alle helpers voor hun hulp en inzet voor het slagen van deze drukke 

wandeldag. Zij zullen nog  hiervoor nog een cadeaubon krijgen. 

 

8. WANDELINGEN 

Op de achterzijde staan de wandelingen vermeld welke de komende maanden doorgaan in onze regio. 
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