
               
Beste KWB’er 
 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 
1. INFOAVOND “ ONGEWENSTE GASTEN IN DE TUIN “ 
 

Gaat door op maandag 21 januari om 20.00 uur, lokaal 10 in het O.C.(Ontmoetingscentrum 
Balen) 
Gebruik maken van minimaal aan pesticiden en toch de schadelijke insecten uit uw tuin houden. 
Iedereen van harte welkom, ook niet-leden. Inkom gratis. 

 
2. WANDELDAG ” DE GROENTEN UIT BALEN” WANDELING 
 

Onze jaarlijkse wandeldag in het wandelcriterium van het verbond gaat door op zondag 10 februari. 
Vertrek en aankomst aan de Parochiezaal van St. Jan in Gerheide. 
Men kan  inschrijven en vertrekken tussen 9.00 en 14.30 uur aan 1 euro per persoon.  
De afstanden zijn: 7.2 – 9.5 – 14.8 – 17 km. Voor de kortste afstand is geen tussenstop voorzien.  
Voor al de andere afstanden één of twee tussenstops voorzien.  
Nadere inlichtingen bij vertrek en inschrijving. 

 
3. PENSENKERMIS 

 
Op vrijdag 8 februari om 19.00 uur in het O.C.  
Inschrijven kan aan 3 euro per persoon voor pens of kip. 
Nadien zettersprijskamp, vogelpik en darts voor de liefhebbers. Anderen kunnen gezellig nababbelen. 
Ook niet-leden, vrouwen en volwassen kinderen zijn welkom. 
Inschrijvingen binnenbrengen ten laatste op 31 januari bij iemand van het dagelijks bestuur. 
 

4. SAMENAANKOOP POTGROND 
 
Op zaterdag 16 februari 2008 hebben we onze samenaankoop potgrond voorzien bij AVEVE, 
in Balen bij Paul Geenen. Open vanaf 9.00 uur. 
De alligro potgrond van vorig jaar is vervangen door deze van het merk “goed gezien” van AVEVE 
Hij is van dezelfde kwaliteit en kost voor KWB leden (op vertoon van hun ledenkaart) 5.30 euro per 
zak van 70 liter. 

5. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 
 

Elke maandagavond vanaf 19.30 uur wordt er nog steeds gejogd op de looppiste van de Bleukens. 
Beginners en gevorderden kunnen nog steeds aansluiten bij de groep. Meer inlichtingen bij Jef Van 
Gompel, Fabiolalaan 9 tel 014/ 81 61 25. Ook niet-leden zijn altijd welkom. 

 
6. DAG VAN DE KWB 
 

Gaat door op zondag 4 mei in Plopsaland 
Meer details in één van de volgende KWBeekes. Hou deze dag al vrij. 
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