
               

Beste KWB’er 

 

Wij zijn weer aan het einde van het werkjaar. De zomermaanden zijn er weer, tijd om vakantie te nemen 

Toch vragen we voor volgende punten uw bijzondere aandacht: 

 

1. OPENDEUR IN UMICORE OLEN. 

 

Op zondag 7 september is er een opendeur in de vestiging in Olen. Wil men in aanmerking komen om op 

deze dag de fabriek te bezoeken dan moet men vooraf inschrijven. Dit kan vanaf begin juli. 

Voor hen die een computer hebben kan dat via hun website. Kijk vanaf begin jullie op hun website. 

Voor hen die geen computer hebben laat  dan aan mij, René Grobben, Korte Heide 18 iets weten. Breng 

wel volgende gegevens mee: uw juist adres en uw rijksregisternummer. Hij zal zorgen dat via internet uw 

inschrijving gebeurt. Iedereen krijgt persoonlijk een uitnodiging als men ingeschreven is natuurlijk 

 

2. BEZOEK AAN SCK EN ISOTOPOLIS IN MOL 

 

We hebben op vrijdag 17 oktober  voor max. 40 personen een bezoek voorzien aan: 

het ondergronds labo van SCK te Mol 

Isotopolis ook in Mol 

We zullen ernaar toe gaan met eigen wagen. We zullen afspreken aan het O.C.( Parochiecentrum) om 

8.30 uur zodat er met zo weinig mogelijk auto’s kan vertrokken worden. Het gemakkelijkst is twee 

groepen van 5 auto’s. 

Daar er in het ondergronds  labo maar maximum 20 personen in een keer wordt toegelaten gaan we de 

groep in twee splitsen. De eerste helft gaat voormiddag ondergronds, de tweede helft gaat naar Isotopolis. 

‘s Middags komen beide groepen samen in het clubhuis van SCK voor het middagmaal. En namiddag 

worden de rollen omgekeerd: de eerste groep gaat naar Isotopolis, de tweede groep ondergronds. 

We worden ‘s morgens verwacht om 9.00 uur bij SCK voor de eerste groep en om 9.00 uur bij Isotopolis 

voor de tweede groep. 

De rondleiding bij SCK en Isotopolis is van 9.30 tot 12.00 uur in de voormiddag en van 13.30 tot 16.00 

uur in de namiddag. 

‘s Middags worden we ten laatste verwacht om 12.30 uur in het clubhuis. 

In het clubhuis krijgen we een dagmenu geserveerd van 17 euro per persoon. Dit is dan ook de totale 

kostprijs. 

Gelieve in te schrijven ten laatste op 4 september met inschrijvingsformulier van de wijkmeesters. 

Zorg er voor dat naam, adres en rijksregisternummer per persoon juist en duidelijk ingevuld is. 

Indien meer dan 40 personen interesse hebben voor dit bezoek zal er een bijkomende data aangevraagd 

worden zodat iedereen die hiervoor geïnteresseerd is een bezoek kan brengen.  

Ook de vrouwen zijn welkom voor dit bezoek. 

 

3. KWB-WEEKEND 2009   

van vrijdag 17 april tot en met zondag 19 april 2009 in: 

 Vakantiehuis DE LORK  www.lork.be 

     Kattekerkhofstraat 2 

    8956 Heuvelland-Kemmel 

 
 Inschrijven voor dit weekend kan vanaf september-oktober . 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

Balen –Centrum               
13 01 01 

 juli-augustus 2008  

Website: www. kwbbalen.be 



 

4. 11-JULIVIERING OP HET MARKTPLEIN 

   
vanaf 14 uur met optredens van Kurt Crabbé, 

 Yve Rénaerts, Bobby Prins en Christoff : gratis inkom 

 

5. BALENS  MUZIEKTERRAS 

  
met optredens om 19.30 uur  op volgende donderdagen: 

    Gratis inkom. 

 

 3  juli: Olmense markt 

    Bart Cannaerts en Halfzeven Doenker 

 17 juli: Keiheuvel 

    Freddy Birset & Cosy 

 24 juli: Malou 

    Raf Coppens & Catslappin Chrissy 

 31 juli: Marktplein 

    Xander De Rycke  & Edje Ska en de Pilchards 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het voorlopig voor dit werkjaar. We wensen iedereen een weldoende vakantie en we zien elkander 

weer in september. Tot dan!! 

 

Het Bestuur 

 


