
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. CAFE MANGE 

 
Op vrijdag 16 maart hebben we onze jaarlijkse café mangé voorzien. Vanaf 18.30 uur tot + 20.00 uur kan 

men komen eten aan democratische prijzen. 

Er moet wel vooraf ingeschreven worden. 

 

2. GEZINSWEEKEND 
 

De infoavond voor de laatste richtlijnen voor ons gezinsweekend in de paasvakantie is voorzien op 

maandag 19 maart in het P.C.,  lokaal 10 om 20.00 uur. Zorg dat er zeker één persoon per gezin 

aanwezig is. 

 

3. INFOAVOND VAN CM 

 

CM heeft een infoavond voorzien over de problematiek van geheugen en vergeten. 

Deze gaat door op dinsdag 17 papril om 20.00 uur hier in het P.C. 

 

4. PAASEIEREN RAPEN VOOR DE KINDEREN op 8 april 

 

Wie wil paaseieren rapen met zijn kinderen of kleinkinderen met Pasen; moet naar de mis van 

10.00 uur komen in de kerk St. Jozef in Wezel. 

Na de mis kunnen de kinderen paaseieren gaan rapen in de tuin van de pastorij. 

Voor de volwassenen is er koffie voorzien.  

Nadat alle eieren opgeraapt zijn worden ze gelijk verdeeld onder de aanwezige kinderen. 

 

5. SAMENAANKOOP  ECOVER PRODUCTEN 

 

Voor de eerste maal heeft KWB een samenaankoop kunnen bekomen van Ecover producten. 

Helaas is er iets fout gelopen tijdens de onderhandelingen, zodat deze samenaankoop momenteel 

niet kan doorgaan. Ecover en KWB gaan een alternatief uitwerken. 

Diegene die een bestelling binnen gebracht hebben zullen even geduld moeten hebben totdat er 

een nieuwe overeenkomst zal gesloten zijn. 

Zodra we meer weten brengen we jullie zo vlug mogelijk op de hoogte. 

Sorry voor het ongemak. 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 
 

 

 

 

 

 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

 maart 2012   

Website: www. kwbbalen.be 



 

6. ZWERFVUILACTIE 
 

De gemeente heeft  verleden jaar een nieuwe regeling in voege gebracht voor de zwerfvuilactie. 

De verenigingen en andere individuele personen die hieraan willen meewerken moeten drie maal per jaar 

een dag voorzien waarop ze zwerfvuil ophalen en in welke straten. 

Wij hebben de eerste datum voorzien op zaterdag 17 maart van 9 tot 12 uur. We gaan werken op 

drie locaties nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en Ongelberg. 

Mensen die willen meehelpen, moeten zo vlug mogelijk hun naam opgeven via hun wijkmeester zodat we 

de taken kunnen verdelen. Het bestuur bedankt hen al op voorhand.  

Zij die op die dag niet kunnen, maar toch willen meewerken, moeten aan ons doorgeven welke straat op 

welke dag ze willen reinigen. 

De gemeente zal, elke vereniging die meedoet, vergoeden in geld per km. Individuele personen moeten 

contact opnemen met de gemeente, zij zullen vergoed worden in waardebonnen. 

De andere data zijn nog niet gekend. 

 

7. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

 

De voetballers van KWB Wezel hebben nog steeds een drukke agenda.  

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand maart. 

Zondag 4 maart 2012: KWB WEZEL – FC Bohe om 10.00 uur 

Zondag 11 maart 2012: Heikneuters – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 18 maart 2012: ZW Duivels – KWB Wezel om 10.15 uur 

Zondag 25 maart 2012: KWB Wezel – FC Cools om 10.00 uur. 

 

 

Het Bestuur 

 

 


