
              

  

Beste KWB’er 

 

Het bestuur van KWB Balen wenst u en uw familie een fantastisch 2013! 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. PENSENKERMIS 

 

Op vrijdag 1 februari 2013 om 19.00 uur in het P.C. is er onze traditionele pensenkermis met pens en 

kip uiteraard. 

Nadien is er voor de liefhebbers zettersprijskamp, darts en vogelpik en tafelvoetbal. 

Inschrijvingsprijs: 5 euro per persoon. 

Ook niet-leden zijn welkom. 

Inschrijving moet binnen zijn ten laatste op donderdag 24 januari 2013 bij Jan Sannen, Holven 18. 

 

2. WANDELDAG UIT HET FALOS-WANDELCRITERIUM 

 

Op zondag 10 februari 2013. Vertrek tussen 9 en 15.00 uur aan de Parochiezaal van St.Jan in 

Gerheide. 

De afstanden zijn: 5 – 7.3 – 10.5 – 12.3 – 14 – en 17.5 km 

Inschrijven ter plaatse aan 1 euro per persoon(verzekering inbegrepen) 

Maak reclame bij uw familieleden, vrienden en kennissen. 

 

Op deze dag hebben we veel handen nodig en daarom doen we weerom een oproep naar onze leden om te 

komen helpen op deze zondag. Geef uw naam door via uw wijkmeester of mail naar 

grobben.rene@skynet.be . 

 

3. SAMENAANKOOP POTGROND 

 

Deze is voorzien op zaterdag 16 februari 2013 bij AVEVE in Balen. 

Potgrond goed gezien, zakken 70 liter  

Normale prijs  8,3 euro, op vertoon van lidkaart KWB op zaterdag 16 feb. : 6,50 euro 

 

4. ZWEMAANBOD VAN KWB MOL 

Op 20 januari tussen 15 en 16 uur kan men, op vertoon van de KWB lidkaart, gratis komen zwemmen in 

het zwembad van Mol aan de sporthal Den Uyt. 

U hoeft niet op voorhand in te schrijven. Alleen maar tijdig daar zijn en u aanmelden. 

 

5. CURSUS: KENNISMAKING MET SOCIALE MEDIA 

KWB Rosselaar voorziet op donderdag 24 en 31 januari 2013 deze cursus. 

Via sociale media zoals Facebook, Twitter,YouTube en Skype kan je informatie uitwisselen met vrienden 

familie,collega’s of met personen die dezelfde interesses hebben. Op deze avonden zal men je helpen de 

weg te vinden tussen al deze nieuwe media. 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

januari 2013   

Website: www. kwbbalen.be 



6. BIKE FIT PROJECT IN 2013 

 

In 2013 wil jong KWB Balen dit project verder zetten. Vorig jaar waren er 9 deelnemers. Zij starten 

gedurende 10 weken met de racefiets bij 20 km en gingen ze tot 70 km per rit.  

Zij willen dit uitbreiden en vroeger op het jaar er mee starten. Daarom willen ze begin maart 2012 staten 

en blijven fietsen tot en met het najaar. De sportieve begeleiding wordt opnieuw verzorgd door Kevin 

Vleminckx(gediplomeerd sporttrainer) en Laura Van Eupen(kinesiste). 

De kostprijs bedraagt 30 euro voor KWB- leden en 50 euro voor niet-leden. 

Hierin zit een welkomspakket met drinkbus, fluoriserende band, boekje met trainingstips en een 

kortingsboekje.Verder zijn alle deelnemers lichamelijk en burgerlijk aansprakelijk verzekerd. 

Bovendien valt dit initiatief onder een erkende sportfederatie, namelijk Falos. Hierdoor kan elke 

deelnemer 15 euro terugvorderen via z’n ziekenfonds. 

Het tempo zal afhankelijk zijn van het niveau van de groep. Naargelang het aantal deelnemers kunnen ze 

met verschillende groepen fietsen. Zowel mannen als vrouwen zijn toegelaten. Leeftijd is niet van belang. 

Er zal nog een flyer meegegeven worden met meer uitleg. 

 

7. INFOAVOND : WS IN BANGLADESH 

 

 Het is een uitnodiging voor een infoavond georganiseerd door kwb Achterbos met als  

spreker Jef Van Hecken, een kwb-er van den Donk. 

Gaat door op woensdag 9 januari 2013 om 19.30 uur in de Parochiezaal van Achterbos 

Inkom: vrije bijdrage. Opbrengst ten voordele van Wereldsolidariteit. 

 

8. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

  

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand januari en februari: 

 

Zondag 20 januari 2013: KWB Wezel – Kattenberg om 10.00 uur 

Zondag 27 januari 2013: KWB Wezel – Mi Amigo om 10.00 uur 

Zondag 3 februari 2013: Fam. Geerinckx – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 10 februari 2013: ZW Duivels – KWB Wezel om 10.15 uur 

Zondag 17 februari 20132: Dorperheide – KWB Wezel om 120.00 uur 

Zondag 24 februari 2013: KWB Wezel – FC Crossroad om 10.00 uur 

 

Het Bestuur 

 


