
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. JOGGEN VOOR  BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Gaat nog steeds door op de looppiste van de Keiheuvel om 19.00 uur elke maandagavond. 

Vanaf oktober tot eind maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens. 

Zowel voor de snelle als de trage groep.  

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

 

2. DAGUITSTAP NAAR DE STAD LUIK 

Dit is voorzien op zaterdag 28 september 2013 .  

Het infoformulier is via uw wijkmeester of via e-mail tot bij jullie gekomen. Men kan ten laatste 

inschrijven op 5 september.  Vertrek is hier aan het P.C. voorzien om 8.00 uur. 

 

3. PAROCHIEFEESTEN 

Van vrijdag 20 tot zondag 22 september zijn het de jaarlijkse Parochiefeesten. 

Wij hebben ingeschreven met één ploeg voor de Parochiekwis van vrijdagavond. 

Supporters zijn altijd welkom. 

 

4. ZWERFVUILACTIE 
Wij hebben de derde periode voorzien op zaterdag 21 september van 9 tot 12 uur. We gaan werken 

op onze drie vaste  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. 
 

5. FIESTA MUNDIAL 

Dit gaat door op het recreatiedomein van de keiheuvel van 28 tot 30 september 2013 . 

Voor het programma verwijzen wij naar hun website of naar de folders die nu verspreid worden. 

Wij gaan ’s zondags helpen als parkeerwachters. Als er onder onze leden zijn die graag een paar 

uur willen meehelpen, dan zijn ze van harte welkom. Gelieve wel zo vlug mogelijk uw naam door 

te geven aan iemand van het dagelijks bestuur. 

 

6. JAARVERGADERING 

 

Op vrijdag 11 oktober 2013 om 19.00 uur in het Parochiecentrum van Balen-Centrum. 

Met voorstelling van jaarprogramma en daarna zetterprijskamp, darts, vogelpik of een gezellige 

babbel onder elkaar. Het kan zijn dat we een voetbaltafel kunnen plaatsen. 

Inschrijvingsprijs: 5 euro per persoon voor pens of kip. 

Inschrijving ten laatste binnen bij Jan Sannen, Holven 18 op 3 oktober. 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

 September 2013   

Website: www. kwbbalen.be 



7. KOOKLESSEN 

 

Vorig werkjaar hadden we in maand december en januari kooklessen voorzien. 

Dit jaar gaan we het opnieuw voorzien in de maand december, januari en of februari.  

We laten ook dit jaar de keuze over aan de kandidaten. 

Wie hiervoor interesse heeft gelieve Jef Willekens hiervan op de hoogte te brengen zodat dit 

groep(je) kan samen komen om verdere details en data te kunnen bespreken. 

Jef heeft zich opgegeven als verantwoordelijke. 

 Men kan inschrijven via hem op GSM nr 0497/623426 of via e-mail : jef.willekens@telenet.be 

Men kan ook inschrijven bij Erik Hens  GSM nr: 0487/640395 of erik.hens@telenet.be 

Van zij die meedoen  wordt verwacht dat ze minstens één gerecht  zelf voorstellen. 

De inschrijvingsprijs hangt af van het aantal deelnemers en van de gekozen gerechten. Dit zal in 

detail besproken worden onder de deelnemers. 

 

8. SAMENAANKOOP ECOVER PRODUCTEN 

KWB nationaal heeft met het bedrijf Ecover een samenaankoop geregeld zodat we een pakket 

kunnen aankopen waardoor we 20% korting hebben. Dit pakket kost 100 euro. 

In Raak van september op blad 2 staat al een beetje uitleg. In de Raak van oktober komt meer 

uitleg alsook een bestelformulier. Het is de bedoeling dat iedereen rechtstreeks besteld met dit 

formulier. Je kunt het bezorgen aan je wijkmeester en dan kunnen we het gezamenlijk opsturen. 

De betaling kan alleen gebeuren via het rekening nummer vermeld in Raak van oktober. 

Er zijn misschien onder onze leden die deze producten kennen en gebruiken. Zij kunnen misschien 

zeggen of deze producten degelijk zijn ten opzichten van andere merken.  

 

9. EEN AVONDJE PINGPONGEN? 

Wie is er geïnteresseerd in een avondje pingpong?  

Als er kandidaten zijn laat iets weten via uw wijkmeester of stuur een mail, dan kunnen we een 

aanvraag doen bij een club of in de GT op de Keiheuvel.  

 

10. KWBEEKE VIA MAIL 

 

We hebben al meer dan een jaar het KWBeeke verstuurd via mail. Nu is onze vraag, natuurlijk 

voor diegene die dit krijgen via mail, of jullie tevreden zijn over deze formule. Voorstellen voor 

verbetering zijn altijd welkom. 

Als er mensen bij die ondertussen een mailadres hebben en het nog niet doorgegeven hebben of 

die een ander mailadres hebben gelieve dit te laten weten zodat we in de toekomst dit kunnen 

blijven verder doen en verfijnen. 

 

Het Bestuur 

 


