
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. FAMILIEDAG 

 

Op Pinkstermaandag 25 mei hebben we onze jaarlijkse familienamiddag vanaf 13.30 uur. 

We hebben een fietstocht voorzien met vertrek aan het P.C. Balen om 13.30 uur . 

Nadien is er een barbecue . Aanvang rond 16.30 uur. 

Als je niet mee gaat fietsen kan je al wel terecht in de zaal (of buiten bij warm weer) voor een fris drankje 

of warme koffie. 

Er is een inschrijving bijgevoegd met daarop de inschrijvingsprijs voor de barbecue. 

Kijk goed op de inschrijving voor de juiste bestelling van uw gewenste stukken vlees of vis. 

Achteraf zal de ijskreemkar nog langs komen voor de liefhebbers. Dit is wel niet bij in de prijs begrepen, 

en moet betaald worden ter plaatse .  

Inschrijving moet ten laatste binnen zijn op zondag 17 mei bij René Grobben, Korte Heide 18. 

e-mail: grobben.rene@skynet.be 

 

2. ZWERFVUIL OPRUIMING 

 

In juni gaan we onze tweede ronde doen voor de zwerfvuilopruiming. Dit voorzien we in't weekend van  

20 -21 juni. Wij doen dit op zaterdag 20 juni van 9 tot 12 uur. 

 We gaan werken op drie locaties nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en omgeving 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.  
 

3. PLANNINGSVERGADERING 

 

Op vrijdag 26 juni 2015 om 19.00 uur in het Parochiecentrum.  

Ook leden mogen hier naar toe komen en mee vergaderen.  

Mensen die bepaalde activiteiten willen voorstellen zijn van harte welkom op deze avond. De vergadering 

duur tot +/- 21.00 uur. Gelieve wel op voorhand dit door te geven als je een activiteit wil voorstellen. 

Nadien kan mijn gaan bowlingen in bowling Keiheuvel. Gelieve wel op voorhand dit te melden. Dit om 

het aantal banen te reserveren. 

 

4. FIETSEN VOOR EEN FIETS 

Op  zondag 14 juni is het weer zo ver, dan organiseert KWB Hulsen weer hun jaarlijkse fietstocht.  

Dit jaar wordt 40 jaar fietstocht gevierd. Er worden mooie routes uitgestippeld voor iedereen.

 Inschrijving: Parochiezaal Hulsen  2490 Balen  

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

 Bij aankomst aan de parochiezaal van Hulsen gratis fietsverloting i.s.m.. Fietsen Van Lommel 

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

Zie ook bijgevoegde flyer 
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