
              
  
Beste KWB’er 
 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 

1. WANDELDAG UIT HET FALOS-WANDELCRITERIUM 
 
 Op zondag 9 februari 2014. Vertrek tussen 9 en 15.00 uur aan de Parochiezaal van Balen-
 Centrum. 
 De afstanden zijn: 6 - 9 - 13 - en 18km 

Inschrijven ter plaatse aan 1 euro per persoon(verzekering inbegrepen) 
 Maak reclame bij uw familieleden, vrienden en kennissen. 
 

2. ITALIAANSE VALENTIJNAVOND 
 
 Op vrijdag 14 februari hebben we normaal onze voorjaarspensenkermis. Maar omdat dit 
 samenvalt met Valentijn hebben we eens gekozen voor een andere formule. 
 Vorige maand hebben jullie een apart infoformulier hiervoor gehad. 
 Men kan nog inschrijven tot 7 februari bij Fons Geerts, Steegsebaan 211 tel. 014/814270 of  
 e-mail:geerts.fons@telenet.be 
 Aanvang 19.00 uur 
 

3. SAMENAANKOOP POTGROND 
 
 Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in het voorjaar een samenaankoop van potgrond. 
 Deze is voorzien op zaterdag 15 februari 2014 bij AVEVE in Balen vanaf 9.00 uur. 
 Potgrond genaamd : " goed gezien " in zakken van 70 liter  

 Normale prijs  8,65 euro; op vertoon van lidkaart KWB op zaterdag 15 feb. : 6,65 euro 
4. CAFE MANGE 

 
 Deze gaat door op zaterdag 1 maart in het P.C. Aanvang 18.30 uur. 
 Alle details alsook de inschrijving vindt men op bijgevoegd blad. 
 Deze keer zal onze kookploeg zorgen voor een heerlijke maaltijd in buffetvorm. 
 Inschrijving ten laatste binnen op 20 februari. 
 
 

5. INFOAVOND VOOR HET GEZINSWEEKEND 
 
  Deze gaat door op maandag 24 maart in het P.C. lokaal 10 om 20.00 uur. 
 Gelieve met minstens één persoon per gezin aanwezig te zijn. Dank u. 
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6. ZWERFVUILACTIE 

 
Wij hebben de eerste datum voorzien op zaterdag 22 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. 
 

7. DAGUITSTAP NAAR OOSTENDE 
 
 Op zaterdag 29 maart hebben we een daguitstap voorzien naar Oostende. Dit in samenwerking 
 met het verbond van KWB en Busreizen Lauwers. 
 Het vertrek is voorzien om 7.30 uur aan het P.C. van Balen. 
 In de voormiddag is er een bezoek met rondleiding voorzien aan de Kinkhoorn . s' Middags is er 
 eten voorzien. 
 Voor de namiddag zijn er nog enkele keuzemogelijkheden die we op die dag ter plaatse zullen 
 voorstellen (afhankelijk van de weersomstandigheden). 
 Een inschrijving zal meegegeven woerden. 
 De kostprijs bedraagt 33 euro voor leden van de KWB en 35 euro voor niet-leden. 
 In deze prijs is de busreis, het middagmaal en de gids(gidsen) voorzien. 
 

8. TAFELTENNIS 
 
  Op woensdag 12 februari en woensdag 12 maart zijn de volgende avonden voorzien om te komen 
 tafeltennissen. Nieuwe mensen zijn altijd welkom. 
 

9. TRANSITIECAFE 
 
 Bij het KWBeeke is een infoblad gevoegd in verband met deze infoavond , georganiseerd door 
 ACW. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Het Bestuur 


