
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. TAFELTENNIS 

 Op woensdag  9 april is het voorlopig de laatste avond om te tafeltennissen.  

 

2. DAUWWANDELING 
 Op donderdag 1 mei  hebben we onze dauwwandeling. 

 Men kan nog inschrijven tot 24 april bij Frank Mentens,Molenstraat 138 , 2490 Balen 

 tel. 014/ 81 75 83 

 Vorige maand is er de flyer meegegeven met de nodige uitleg . 

 

3. PAASEIEREN RAPEN VOOR DE KINDEREN op paaszondag 20 april 2014 

 

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. 

 

4. FAMILIEDAG 

 

 Op pinkstermaandag 9 juni 2014 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. Het zijn nieuwe spelen en men noemt het de speelstraat. 

 We gaan een fietszoektocht voorzien voor het ganse gezin voor iedereen vrijblijvend. 

 Verdere details alsook de inschrijvingsstrook vindt je op bijgevoegd formulier. 

 Inschrijving binnenbrengen op donderdag 29 mei 2014. 

 

 

5. INFOAVOND VAN CM:Moet mijn kind nog luisteren? 
 

 CM-kern Balen richt een infoavond in over opvoeden en grenzen stellen. Gastspreker is 

 opvoedingsdeskundige Maurits Wysmans. Hij geeft tijdens deze avond een overzicht van de 

 problemen die kunnen voorkomen, de basisregels voor opvoeding, het belang van de ouders bij de 

 opvoeding, hoe ongewenst gedrag afleren en gewenst  gedrag aanleren, hoe zinvol straffen, … 

 

 Deze avond gaat door op dinsdag 13 mei 2014, van 20 tot 22 uur in het PC te Balen. Deelname 

 kost 6 euro, CM-leden betalen slechts 3 euro, maar je moet wel op voorhand inschrijven via 

 www.cm.be/rmt.inschrijven, of tel. 014 40 35 45. Meer info op flyer in bijlage. 
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6. KRAMP IN LIER 

 

Op zondag 11 mei 2014 is er een supertoffe kwb-dag voor de hele familie in Lier. Deelnemen kost 

slechts 7 euro, drankje of een pannenkoek inbegrepen. Kinderen jonger dan 6 jaar nemen gratis deel! 

KWB –leden krijgen een korting van 2 euro bij deelname aan dit evenement.  

Sporters kunnen deelnemen aan een volleybaltornooi (25 euro inschrijving/ploeg), KUBB-tornooi (15 

euro/ploeg van 3 personen), Fietstocht van 26 km en wandelingen van 6 km en 12,7 km.  

 

Cultuurliefhebbers kunnen een bezoek brengen aan de Gummarustoren, Lier ontdekken vanop het water 

tijdens een boottocht of een culturele wandeling maken met een bezoek aan het stadhuis.  

Breng gerust je kinderen en kleinkinderen mee. Samen met hen kan je deelnemen aan een fotozoektocht. 

Kinderen kunnen zich uitleven op springkastelen en kunnen komen kijken naar een speciaal 

minikindertheater. Op de pleinen zal ook kinderanimatie voorzien zijn.  

 

Op de Grote Markt zullen er optredens zijn van De Nootoplossing: Geelse ambiancegroep die meezingers 

brengt, Zumba-demonstratie, de uitreiking van de prijzen van de sporttornooien en Axl Peleman sluit de 

dag af met zijn gitaar. Sfeer verzekerd! 

 

Voor de innerlijke mens zijn er drankstandjes, pannenkoeken en appelbeignets.  

We hebben geen gezamelijk vervoer ingelegd . Dus diegene die willen genieten van een leuke KWB dag 

in Lier zijn altijd welkom. 

 

7. JOGGING VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf maandag 28 april gaat de wekelijkse jogging door op en rond de looppiste van de Keiheuvel om 

19.00 uur. 

Als er kandidaten zijn die willen beginnen met joggen , dit kan vanaf maandag 12 mei  op dezelfde 

locatie. 
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