
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. PAROCHIEFEESTEN 

 

Van vrijdag 18 tot zondag 20 september zijn er de jaarlijkse parochiefeesten. 

Op vrijdag is er de Parochiequiz, waarvoor wij jaarlijks inschrijven met één ploeg. 

Als er leden zijn die wensen mee te doen, laat dan zo vlug mogelijk iets weten zodat we eventueel nog 

een tweede ploeg kunnen vormen als er veel kandidaten zijn.  

De quiz begint om 19.30 uur in de grote tent. 

 

2. FIESTA MUNDIAL 

 

Van vrijdag 25 tot zondag 27 september op het recreatiedomein van de Keiheuvel in Balen. 

De inwoners van Balen kunnen gratis inkomkaarten bekomen voor zondag in de Kruierie. Niet 

vergeten want ter plaatse moet u wel betalen aan de inkom. 

We gaan ’s zondags met een aantal mensen helpen op de parking. Indien er nog leden zijn die wensen 

te helpen, gelieve dit ook zo spoedig mogelijk door te geven. 

 

3. JAARVERGADERING OF PENSENKERMIS 

 

Op vrijdag 9 oktober om 19.00 uur in het O.C. met pens of kip en brood. Nadien een korte 

samenvatting van onze activiteiten voor het nieuwe jaar en daarna voor de liefhebbers 

zettersprijskamp, darts of vogelpik of men kan een gezellige babbel slaan met vrienden bij een 

drankje. De keus is aan jullie. 

Inschrijvingsprijs: 3 euro per persoon voor pens of kip. 

Inschrijvingen ten laatste binnen op donderdag 1 oktober  bij Jan Sannen. 

 

4. KOOKLESSEN 

 

Verleden jaar hebben we in maand december en januari kooklessen voorzien voor de kookliefhebbers. 

Dit jaar gaan we het opnieuw voorzien in de maand december, januari en of februari.  

Verleden jaar hadden we ons geconcentreerd op eenpansgerechten. Nu is het er het voorstel voor 

voorgerechten, nagerechten of eventueel hapjes. We laten die keuze over aan de kandidaten. 

Wie hiervoor interesse heeft gelieve het dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te brengen zodat dit 

groep(je) kan samen komen om verdere details en data te kunnen bespreken. 

Van zij die meedoen  wordt verwacht dat ze minstens één gerecht  zelf voorstellen. 

De inschrijvingsprijs hangt af van het aantal deelnemers en van de gekozen gerechten. Dit zal in detail 

besproken worden ook onder de deelnemers. 

 

5. SAMENAANKOOP VAN BABYVERZORGINGSPRODUCTEN 

 

Dit is voor volgende maand voorzien, maar we vermelden het nu al zodat de mensen die willen 

bestellen reeds een lijstje kunnen maken. In oktober zal er een bestelformulier meegegeven worden 

met de naam van de producten en de prijs ervan. 

 

 

Balen –Centrum               
13 01 01 

 september 2009   

Website: www. kwbbalen.be 



6. PROJECT KLIMAATWIJKEN 

 

Gezochte: mensen die een spaarvarken willen vullen 

Wilt u geld sparen zonder moeite? Zonder ook maar iets te moeten inboeten? Doe dan mee aan het 

project Klimaatwijken. Je gemeentebestuur daagt je uit om samen met je buren of met je vrienden 

een groepje te vormen en in zes maanden tijd acht procent energie te besparen. Want energie besparen 

is geld sparen. . “Dat kost me toch veel moeite”, denk je? Toch niet: koken met deksel op de pot, het 

licht doven als je weggaat, da’s toch niet moeilijk? En daar haal je echt wel acht procent mee hoor. 

Voorganger hebben het al bewezen, vier jaar na elkaar. Je krijgt bovendien hulp van een 

energiemeester. Dat is iemand die je groep van dichtbij zal begeleiden en je zal bestoken met van die 

goeie besparingstips. En nee, het is niet de bedoeling om in de koude te gaan zitten met een kaarsje. 

Energiebesparing zonder comfortverlies en met een dikke geldbeugel tot gevolg. Daar gaan we voor 

en voor niks minder. Geïnteresseerd Ronsel je buren en vrienden bij elkaar en neem contact op met de 

duurzaamheidambtenaar Dorothy Senepart op tel. 014/ 81 99 59. 

 

7. WELZIJNSCHAKEL BALEN IS NU “HET LICHTPUNT” 

 

Trots maken zij hun nieuwe naam bekend en nodigen zij ons uit op hun overzichtstentoonstelling “ 5 jaar 

samen werken tegen armoede en sociale uitsluiting”. 

De overzichtstentoonstelling is doorlopend te bezichtigen in het vrijetijdscentrum de Kruierie van 10 tot 

20 september 2009. De openingsuren zijn op maandag van 14 tot 20 uur, op dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag van 10 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. 

Iedereen van harte welkom. 

Op woensdag 9 september 2009 om 19.00 uur openen zij de tentoonstelling met een drankje en een hapje. 

Na het welkom zullen de gastsprekers Bérénice Storms, docent en onderzoeker aan de K.H. Kempen en 

François Mentens, OCMW secretaris ons een woordje toespreken. 

U bent vriendelijk uitgenodigd om mee te komen vieren. Gelieve wel een seintje te geven voor 5 

september met hoeveel persoen u aanwezig zult zijn via evanelsen@hotmail.com  

of via gsm nr. 0473/ 34 23 70. 

 

8. UNIZO BALEN 

 

Unizo Balen heeft een primeur om een virtuele handelsbeurs op touw te zetten. Deze handelsbeurs is te 

bezichtigen van 19 september tot 18 oktober  op www.onlinehandelsbeurs.be. 

Vele handelaars van Balen hebben daar een stand. Ook verschillende verenigingen hebben mogen 

inschrijven waaronder ook wij. 

We raden iedereen aan om vanaf 19 september eens naar deze handelsbeurs te surfen. Het zal zeker de 

moeite waard zijn. 

 

 

Het Bestuur 

 

  

 

 


