
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. DAUWWANDELING 
 

Op woensdag 1 mei gaan we starten met een nieuwe activiteit nl.: dauwwandeling. 

Er zijn drie mogelijkheden: 

-.   Men start met een vroege wandeling vanaf 6.00 uur hier aan het P.C. We vertrekken in groep 

onder begeleiding en genieten van de vroege ochtendlucht en van de ontwakende natuur. Na de 

wandeling (rond 8.00 uur) kan men dan genieten van een heerlijk ontbijt in het P.C. 

-  Men komt tegen 8.00 uur ontbijten en nadien rond 9.30 uur gaan we de wandeling maken onder 

begeleiding . We doen hetzelfde traject als de vroege wandelaars. Nadien kan men dan nog iets  

eten als er nog over is van het ontbijt of drinken. Dit aan democratische prijzen.  

- Men komt gewoon ontbijten vanaf 8.00 uur tot 9.30 uur. Men kan dan genieten van het ontbijt en 

even bijpraten met vrienden en /of kennissen. 

 

Gelieve in te schrijven met bijgevoegd inschrijfformulier voor 21 april 2013. 

Inschrijvingsprijs: Voor leden : volw.: 7 euro kind – 12 jaar: 5 euro 

Voor niet-leden: volw.: 10 euro kind – 12 jaar: 8 euro 

Kinderen onder de drie jaar gratis. 

Voorinschrijving verplicht. 

 

2. FAMILIEDAG 
 

Op Pinkstermaandag 20 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 gaan een fietszoektocht voorzien voor het ganse gezin voor iedereen vrijblijvend. 

Nadien is er een barbecue voorzien met heerlijke groenten en lekker 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 

Voor deze prijs zijn er twee stukken vlees per persoon voorzien. Men kan één stuk vlees vervangen door 

vis of alleen twee vissen. Zij die meerdere stukken vlees of vis wensen kunnen dit bestellen aan de 

meerprijs van 1.5 euro per stuk. 

Inschrijving binnenbrengen op donderdag 2 mei 2013. 

 

 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 

 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

 april 2013   

Website: www. kwbbalen.be 



3. INFOAVOND VAN CM BALEN: DIABETES 

 

Op dinsdag 23 april van 20 tot 22.30 uur in het P.C. Balen. 

Gastspreker is Prof. Dr. Van Gaal van het UZ. Antwerpen. 

Nadere uitleg op bijgevoegde flyer. 

Normaal betaal je 6 euro inkom. Als lid van CM betaal je 3 euro. Als lid met verhoogde tegemoetkoming 

of Omnio betaal je 2 euro. 

Vooraf inschrijven via tel nr014/ 40 35 45 of op www.cm.be/rmt.inschrijven  

 

4. FEESTIVAL SOCIAL 2013  

 

ACW organiseert dit evenement op woensdag 8 mei 2013 in CC  ’t Schaliken, Grote Markt 35 in 

Herentals. 

De deuren gaan open vanaf 19.30 uur . Aanvang om 20.00 uur. 

De sprekers zijn Eugeen Van Kerckhoven, voorzitter ACW Kempen en Tom Vrijens, nationaal 

verantwoordelijke ACV jongeren. 

Peter Bellens zal de ACW-waardering uitreiken. Hij is gedeputeerde bij de Provincie Antwerpen en 

bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, Sociale Economie, Plattelandsbeleid en Europese Samenwerking. 

Nadien brengt de groep Vane een boeiend scala van 50 jaar pop en rockmuziek. Puur A Capella, niks in 

de handen, niks in de zakken. 

Inschrijven voor 1 mei via tel 014/ 40 31 51 of via e-mail: regio.kempen@acw.be  

Geef het aantal personen door. 

 

5. JOGGEN VOOR  BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

Gaat door op de looppiste van de Keiheuvel vanaf 15 april om 19.00 uur elke maandagavond. 

Zowel voor de snelle als de trage groep.  

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61 25 

 

6. COMEDYAVOND BIJ KWB HULSEN 

Op vrijdag 12 april in de parochiezaal van Hulsen om 20.00 uur. Het is lachen geblazen met Johnny 

Trash, Tom Cools en Thomas Smith. 

Inkom 8 euro per persoon. Kaarten voorverkoop bij Marty Emo GSM 0499/ 71 15 11. 

Geen kaarten meer te koop tijdens de avond. Deuren open vanaf 19.30 uur. 

  

 

7. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

 

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand april en mei: 

 

Zondag 7 april 2013: De Sprinters – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 14 april 2013: Den Bunt – KWB Wezel om 10.00 uur 

Vrijdag 19 april 2013: Vet. Hulsen – KWB Wezel om 19.00 uur 

Zondag 28 april: VD Berke – KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 5 mei 2013: Landelijke Gilde – KWB Wezel om 9.30 uur 

Donderdag 9 mei 2013: Tornooi in Scheps in de namiddag 

Zondag 12 mei 2013: FC Genebroek – KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 19 mei 2013: KWB Wezel – Heidebloem om10.00 uur 

Zondag 26 mei 2013: KWB Wezel – KWB St. Dimpna om 10.00 uur 

 

Het Bestuur 


