
               
Beste KWB’er 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 
1. SAMENAANKOOP CHOCOLADE 
 
Voor Pasen is er geen samenaankoop van chocolade voorzien daar onze vaste leverancier ermee gestopt 
is. Door het laattijdige verwittigen is het ons niet gelukt om nog een andere leverancier te vinden. 
Je kunt natuurlijk wel elders terecht aan spijtig genoeg hogere prijzen. Dit is buiten onze wil. 
Je kunt ook in de Wereldwinkel terecht voor chocolade eitjes. Ben je overigens al eens in de Balense 
Wereldwinkel geweest. Je kan er niet alleen voor paaseitjes terecht maar ook voor allerlei (kleine) 
geschenkideetjes of producten uit de (h)eerlijke handel, zoals het gamma Chileense en Zuid-Amerikaanse 
wijnen aan interessante prijzen. 
De Balens Wereldwinkel wordt uitgebaat door bewoners van het huis van de Schakel, samen met 
vrijwilligers en is gelegen in de Molenstraat 73 tel. nr. 014/ 41 31 97. De winkel is open op maandag van 
9 tot 13 uur, op woensdag van 13.30 tot 18 uur, op donderdag van 17 tot 19 uur, op vrijdag van 13 tot 18 
uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Iedereen is er welkom! 
 
2. ZWERFVUILACTIE 
 
Wij doen mee aan de zwerfvuilactie georganiseerd door de gemeente Balen. Wij doen dit op zaterdag 12 
april vanaf 9.00 uur op twee locaties nl. langs een deel van de straten op het Heike en op het Troth. 
Als je interesse hebt om te helpen laat dan iets weten aan  Erik Hens, Luc Vos of René Grobben. 
Wij zorgen voor handschoenen en plastieken zakken. 
 
3. CAFE MANGE 
 
Gaat door op vrijdag 11 april in het P.C. Van 18.30 u tot 20.00 uur kan men komen eten aan 
democratische prijzen. 
Een inschrijving zal meegegeven worden met daarbij het menu . Voor het nagerecht dient wel aangeduid 
te worden wat men wenst: gebak of ijskreem. 
Dit staat ook open voor niet-leden. Dus familie, vrienden en kennissen zijn er welkom en natuurlijk ook 
kinderen. 
Kostprijs:  voor leden:     volw.: 8 euro  kind – 12j. : 5 euro 

voor niet leden: volw. 10 euro  kind – 12 j. 7 euro 
Inschrijving ten laatste binnen op 3 april. 
 
4. DAGUITSTAP NAAR PLOPSALAND 
 
Op zondag 4 mei is Plopsaland voor alle KWB-gezinnen: een dag volle nieuwe attracties en spectaculaire 
shows met bekende figuren. Deuren gaan open vanaf 10.00 uur. 
Inkom is slechts 15 euro in plaats van de normale 24 euro per persoon. Kinderen kleiner dan 1 m mogen 
gratis binnen. Wij opteren om in groep met de trein te reizen vanuit Mol. Kostprijs per persoon, ook voor 
alle kinderen, bedraagt 9 euro (heen en terugreis). Men kan ook per auto naar ginder, er is een ruime 
parking maar die is niet gratis. 
De keuze is vrij, maar vermeldt dit duidelijk op de inschrijving want de inkomkaarten worden aan de 
ingang van Plopsaland gegeven. 
Inschrijving binnen ten laatste op 3 april. 
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5. NATIONALE WANDELDAG 
 
Op zondag 16 maart in Wezembeek-Oppem met de naam “de randwandeling” 
Je kan kiezen tussen 5 wandelingen variërend van 5 tot 25 km. 
Je kan inschrijven ter plaatse tussen 8 en 15.00 uur aan het Heilig Hart College, Albertlaan 44, 1970 
Wezembeek-Oppem. 
 
6. HELP WE VERZUIPEN IN DE PREMIES 
 
Zonder twijfel weet u dat er tal van premies bestaan om uw woning energiezuiniger te maken. 
Misschien zijn er onder jullie mensen die al van deze premies kunnen genieten hebben. Daarom vindt u 
bij de RAAK van februari een enquête over deze premies. Zij die willen mogen deze invullen en ons 
bezorgen voor 15 maart. Dan sturen wij deze door naar het verbond. 
Wil je meer weten over energiebesparen, bouwen en verbouwen en milieuwetgeving dan zijn volgende 
websites zeker het bezoeken waard.: 
www.emis.vito.be ( bij databank “linken en brochures” aanklikken dan komt men bv bij AMINAL en 
AQUAFIN). 
Ook kan men hier linken naar milieuwetgeving en dan komt men bij Navigator Wetgeving Leefmilieu, 
Natuur en Energie. Hier staat alles beschreven wat de milieuwetgeving aangaat. Hou er rekening mee dat 
dit even duurt alvorens de map open gaat. Men kan ook rechtstreeks via www.emis.vito.be/navigator  
Nog enkele andere interessante sites: www.energiesparen.be (calculator) 

www.livios.be (bouwen en verbouwen) 
websites van de gemeente   

 
7. UITSTAP VLIEGHAVEN KLEINE BROGEL 
 
Dit is voorzien ten vroegste in het najaar op een vrijdag. We rijden er met de bus naar toe. 
We hebben nog geen gegevens omtrent de kostprijs. 
Wie nu al zeker is dat hij/zij  zou willen meegaan, gelieve naam in te vullen op de voorinschrijving. 
Dit is zowel voor mannen als vrouwen. 
 
8. WIJNEN VAN DE SCHAKEL VAN BALEN 
 
De vzw “De Schakel” in Balen verkoopt wijnen ten voordele van hun inwoners. 
Zij die wensen aan te kopen kunnen kontact op nemen met: 

vzw De Schakel, Schakelveld 20 tel. nr. 014/ 81 37 56  
of bij René Sannen, Molenstraat 32 
 
 
         Het Bestuur  


