
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. ZWERFVUILACTIE 

 
Wij hebben de eerste datum voorzien op zaterdag 23 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. 

 

2. FILMVERTONING: GROENTEN UIT BALEN 

 

Deze filmvertoning gaat door op vrijdag 15 maart 2013 in ’t Getouw in Mol. 

Inkomprijs: 3 euro. 

Er zijn 220 plaatsen voorzien en vol is vol. Gelieve dus tijdig aanwezig te zijn. 

 

De inleider van de film is Yves Van Hulsel, medewerker ACV Nationaal. 

Na de film is er de mogelijkheid om in de foyer nog iets te drinken. 

De opbrengst van de film + drank achteraf gaat volledig naar “Ons Huis” – Aktie Min(vierde 

wereldwerking) 

 

 
3. NATIONALE WANDELDAG 

 

KWB Ourodenberg nodigt uit: ontdek de parel van het Hageland op zondag 17 maart 2013 . 

Vertrek tussen 8 en 15.00 uur. 

Adres: Herseltsesteenweg 214, 3200 Ourodenberg (Aarschot) 

Prijs: 1 euro voor leden en 1.5 euro voor niet-leden. 

Afstanden: 5 & 7 km (rolstoelvriendelijk), 12.5km , 16km, en 20 km 

 

 

4. PAASEIEREN RAPEN VOOR DE KINDEREN op paaszondag 31 maart 2013 

 

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. 
 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

maart 2013   

Website: www. kwbbalen.be 



 

 

5. SAMENAANKOOP LED VERLICHTING 

 

Als er onder onze leden mensen zijn die LED verlichting besteld hebben via de infoavond in Tessenderlo 

op woensdag 13 februari en ze hebben hun bestelling geplaatst bij de winkel van Massive in Mortsel, dan 

kan er eventueel een gezamenlijke afhaling gebeuren. Erik Geboers, van het dagelijks bestuur, heeft zo’n 

bestelling geplaatst en wil eventueel de andere bestellingen ook meebrengen. 

Gelieve daarom zo spoedig mogelijk uw naam en adres en tel. nr. kenbaar te maken en ook het aantal 

lampen die er besteld zijn,  alsook het verschuldigd bedrag voor de aankoop, want zonder die gegevens 

kan de afhaling niet gebeuren. 

 

 

6. 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. 

 

7. AANPASSING HUISNUMMERS 

 

De laatste tijd heeft de gemeente in vele straten de huisnummers laten aanpassen. Als er onder onze 

leden mensen zijn waarvan hun huisnummer aangepast is laat eens iets weten dan kunnen we het ook 

aanpassen bij onze gegevens. Bedankt. 

 

8. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

 

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

 

Zondag 3 maart 2013: De Voskes – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 10 maart 2013: KWB Wezel – Bohé om 10.00 uur 

Zondag 17 maart 2013: FC Scharnier – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 24 maart 2013: KWB Wezel – FC Cools om 10.00 uur. 

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 

 

 

Het Bestuur 

 


