
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. 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 ten laatste op dinsdag 27 mei 2014. 

 

2. ZWERFVUIL 

 

 Op zaterdag 21 juni hebben we onze tweede zwerfvuilopruiming op onze gekende locaties. 

 Zij die wensen mee te werken aan deze actie gelieve dan tijdig te verwittigen, zodat we enkele 

 praktische regelingen  kunnen voorzien. 

 Als je op die dag niet kunt maar wel op een andere dag of avond laat het ons dan weten. Liefst in 

 de week van de  21 juni zodat we alles gezamelijk naar het containerpark kunnen brengen. 

 Want vanaf 1 juni wordt het containerpark overgenomen door IOK en dan zullen er zeker andere 

 regels zijn dan voorheen. 

 

 

3. FIETSEN VOOR EEN FIETS 

 

 Op  zondag 8 juni is het weer zo ver, dan organiseert KWB Hulsen weer hun jaarlijkse fietstocht.  

 Er worden mooie routes uitgestippeld voor iedereen. 

 Van de sportiefste wielertoerist tot families met kleine kindjes iedereen zal zijn gading vinden in 

 hun aanbod van routes. Er zijn onderweg haltes voorzien. 

 Inschrijving: Voetbalplein (Hulsen) ,Ossenberg  2490 Balen 

 Men kan inschrijven van 10 uur tot 14 uur voor alle afstanden (30 - 40 - 50 km)  

 Bij aankomst aan Voetbalplein (Hulsen) gratis fietsverloting ISM. Fietsen Van Lommel 

 Info: tel. 014/308697 en GSM 0499/336030. 

 

1. JOGGING VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

 Joggen gaat nog steeds door op de looppiste van de Keiheuvel elke maandavond vanaf 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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