
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

 

1. WANDELEN ONDER SATELIETEN 

 

Op zaterdag 15 december  om 19.00 uur op het Heike. Vertrek en aankomst aan Café ‘t Hoekske 

(Bij Swa en Micheline).  

Inschrijven kan nog tot 10 december bij Luc Vos. 

 

 

2. WANDELWEEKEND 

 

 In het weekend van vrijdag 28 maart tot zondag 30 maart in Xanten aan de Rijn. 

 Gelieve tijdig het voorschot te betalen. Men is pas ingeschreven bij betaling 

Er zijn een beperkt aantal tweepersoonskamers Daarom wordt er gevraagd of er koppels zijn die 

bijeen willen slapen in een 4 persoonskamer. Anders kan een koppel een 4 persoonskamer hebben 

maar dan is er een meerprijs. 

 

3. INFO AVOND “ ONGEWENSTE GASTEN IN DE TUIN “ 

 

Gaat door op maandag 21 januari om 20.00 uur in het P.C. 

Gebruik maken van minimaal aan pesticiden en toch de schadelijke insecten uit uw tuin houden. 

Zie ook bijgevoegd blad. Iedereen van harte welkom, ook niet-leden. 

 

4. SAMENAANKOOP HOF – EN BLOEMENZAAD 

 

Zij die wensen hofzaad of bloemenzaad te bestellen gelieve een formulier te vragen aan hun 

wijkmeester. 

Dit formulier moet tegen volgende wijkmeestervergadering terug binnen zijn. 

 

 

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. 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 St. Jan van Gerheide 

Meer hierover volgende maand, maar maak nu al reclame en hou die dag vrij om ongekende paadjes van 

Balen te verkennen. 

 

 

Het Bestuur 
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