
              

  

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. FAMILIEDAG 

Op Pinkstermaandag 28 mei gaat onze jaarlijkse familiedag door in en rond het Parochiecentrum in 

Balen.  

We zorgen voor een aantal volksspelen waar de kinderen en volwassenen vrij kunnen van gebruik maken.  

We hebben ook weer onze speciale fietsen besteld, waar iedereen zijn rijvaardigheid kan op testen. 

Nadien is er een barbecue voorzien met heerlijke groenten en lekkere stukken vlees. 

Er moet wel vooraf ingeschreven worden met bijgevoegd inschrijvingsformulier. 

Inschrijvingsprijs:  voor leden: volw. :10 euro 

       kind -18jaar: 5 euro 

niet-leden: volw: 15 euro 

       kind -18jaar: 10 euro 

Inschrijving binnenbrengen ten laatste op 13 mei bij Rene Grobben, Korte Heide 18 tel 014/ 81 21 54 en 

storten op bovenstaande rekening van KWB Balen. 

e-mail: grobben.rene@skynet.be  
 

2. 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 tweede datum voorzien op zaterdag 9 juni 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. 

 
3. DE WEKELIJKSE GEZONDHEIDSWANDELING VAN CM 

De wandeling van donderdag 24 mei te 19 uur wordt vervangen door een LACHWANDELING. 

Want: lachen is gezond! Lachende mensen zijn gelukkiger en leven langer. Onder begeleiding van een 

lachtherapeute wandelen we drie kilometer en stoppen een aantal keren om plezierige oefeningen te doen 

die het samen lachen bevorderen. Iedereen is welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugde, en hoe verder 

onze lach zal weerklinken!  

 

4. JOGGEN VOOR GEVORDERDEN 

Gaat door op de looppiste van de Keiheuvel vanaf 19.00 uur elke maandagavond. 

 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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5. SAMENAANKOOP VAN LUIERS EN VERZORGINGSPRODUCTEN 

Dit werkjaar is er nog een samenaankoop van deze producten. Men kan deze bestellen via bijgevoegde 

folder. De bestelling moet ten laatste binnen zijn op de wijkmeestervergadering g van 7 juni 2012 . 

De levering zal plaatsvinden op 30 juni en niet op 26 juni zoals in de folder staat, om nadien verdeeld te 

worden naar de leden toe. 

6. FIETSEN VOOR EEN FIETS 

KWB Hulsen heeft een fietstocht voorzien op zondag 10 juni. Vertrek vanaf 9.00 uur aan het voetbalplein 

van Hulsen. Daar is ook de aankomst voorzien. De afstanden zijn 30 en 55km. 

Inschrijven ter plaatse. 

 

7. VAKANTIE IN MIJN STRAAT 

KWB Mol gaat deze activiteit organiseren op 12 en 13 mei, op de weide naast de parking van Alma aan 

Kruisven. 

 

8. MANO MUNDO  

Op 12 en 13 mei wordt in het Provinciaal Recreatiecentrum De Schorre, Kapelstraat 83, in Boom  

Mano Mundo georganiseerd. Dit gratis festival is een leuke combinatie van muziek, ontspanning en 

mondiale vorming. 

Voor meer details kan men bellen naar 03/ 880 18 60 ofwel naar de website gaan: www.manomundo.be 

  

9. PLANNINGSVERGADERING 

 

De planningsvergadering voor het opstellen van het jaarprogramma 2012-2013 is voorzien op vrijdag 29 

juni om 19.00 uur in het P.C. Balen in lokaal 12. 

Leden die een voorstel of voorstellen hebben voor nieuwe uitstappen of infoavonden of andere 

interessante onderwerpen mogen altijd deze doorsturen naar het dagelijks bestuur via e-mail of via de 

website. 

Zij mogen ook hun voorstel nader toelichten op de vergadering zelf. Laat wel vooraf een seintje. 

 

10. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

 

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

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand mei: 

 

Zondag 6 mei 2012: KWB Wezel – De Sprinters om 10.00 uur 

Zondag 13 mei 2012: VD Berke- KWB Wezel om 10.00 uur 

Donderdag 17 mei 2012: O.L.H. Hemelvaart - Tornooi Scheps 

Zondag 20 mei 2012: KWB Wezel - FC Scharnier om 10.00 uur 

Zondag 27 mei 2012: KWB Wezel – KWB St. Dimpna om 10.00 uur 

 

11. START BIKEFIT 

 

KWB Rosselaar heeft “jong KWB Balen “ opgericht. Hun eerste activiteit is “Bikefit”. Dit gaat door aan 

Sportcomplex  De Bleukens van 24 april tot 8 juli 2012 . 

Bikefit is een club waar amateur fietsers van alle leeftijden terecht kunnen met verschillende doelen. In 

samenwerking met jong KWB Balen proberen wij jongeren en ouderen samen te brengen op een 

sportieve manier. 

Er worden elke week een, twee of drie trainingen georganiseerd. We bouwen op van 20 km naar 60 km en 

meer, in slechts 10 weken. Bovendien bieden we professionele begeleiding en een verzekering aan tijdens 

deze activiteit. 

Voor meer informatie kan je terecht op bikefit.balen@gmail.com  

 

Het Bestuur 

 

 


