
              

Beste KWB’er 

 

We zijn weer aan het einde van een druk werkjaar. 

Vele activiteiten georganiseerd en ook telkens vele leden hierop mogen verwelkomen. 

Het bestuur dankt jullie van harte voor de talrijke opkomst en hopen dat dit zo de volgende jaren nog zal 

verder gaan. 

 

 WE WENSEN IEDEREEN EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE TOE 

 

   WE ZIEN JULLIE TERUG VANAF SEPTEMBER. 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht al voor volgend werkjaar: 

 

1. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

Dit gaat ook tijdens de zomermaanden door op de looppiste van de Keiheuvel elke 

maandagavond vanaf 19.00 uur. 

Dit zowel voor de snelle als de trage groep.  

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9, 2490 Balen tel 014/81 61 25 

 

2. NIEUWSBRIEF GEMEENTE BALEN 

 

Onze activiteiten vind je steeds terug op ons KWBeeke dat elke maand bezorgd wordt aan de 

 leden. 

Wil je ook op de hoogte zijn van de activiteiten van andere verenigingen hier in Balen, dan kan je 

het gemeentelijk infoblad raadplegen, maar diegenen die een computer en e-mailadres hebben 

kunnen inschrijven op de nieuwsbrief van de gemeente. Dan krijg je elke donderdag of vrijdag een 

mail met daarop al de activiteiten voor het weekend in heel de gemeente. 

Dit is natuurlijk geen enkele verplichting. 

 

3. PAROCHIEFEESTEN 

Van vrijdag 18 tot zondag 20 september zijn het de jaarlijkse Parochiefeesten. 

Wij gaan inschrijven met één ploeg voor de Parochiekwis van vrijdagavond. Als er leden zijn die 

 interesse hebben om mee te kwissen, laat dan snel iets weten. 

Supporters zijn altijd welkom. 

's Zaterdags is er een nieuwe activiteit namelijk een netbaltornooi. We zoeken onder onze leden 

 nog kandidaten die hier willen aan meedoen.  

Het heeft dezelfde regels als volleybal, alleen mag je de bal in de handen opvangen en dan 

 doorwerpen naar een ploegmaat, dit ook in drie stappen maximum. 

Het begint om 13.00 uur en duurt tot +/- 18.00 uur. 

Hier vragen we ook om zo vlug mogelijk contact op te nemen met iemand van het bestuur zodat 

 we één of twee ploegen kunnen samenstellen. Ook vrouwen en kinderen boven de 12 jaar mogen 

 meedoen. Hier zijn natuurlijk supporters ook zeker welkom. 

 

 

 

 

    ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

juli,augustus 2015  

Website: www. kwbbalen.be 



 

 

 

4. ZWERFVUILACTIE 
Wij hebben de derde periode voorzien vanaf zaterdag 19 sept. tot 27 sept.  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 aanpakken. 

De gemeente zal, elke vereniging die meedoet, vergoeden in geld per km.  

 

5. WANDELING CM KERN BALEN 

 

Op zaterdag 19 september, tijdens de parochiefeesten, heeft de CM-kern Balen een St.-

Odradawandeling uitgestippeld van ongeveer 7 km. Dit is een begeleide wandeling. 

 Vertrek om 14.30 uur hier aan het P.C. 

 De deelname is gratis. Inschrijven ter plaatse. 

 

6. VASTLIGGENDE ACTIVITEITEN VOOR VOLGEND WERKJAAR. 

 

 Volgende activiteiten zijn reeds vastgelegd en kun al in jullie agenda noteren. 

 

 - Parochiekwis op vrijdag 18 september  en netbal op zaterdag 19 september tijdens de       

   parochiefeesten. 

 - Zwerfvuilopruiming 

 - Jaarvergadering op 2 oktober 2015 met voorstelling jaarprogramma. 

 - Avondwandeling op 20 november 2015. 

 - Bezoek van de Sint en Zwarte Piet op 2 en 3 december 2015. 

 - Gezinsweekend van 1 tot en met 3 april 2016. 

 - Pop-up buurtcafé in de week van 10 tot 17 mei 2016. 

 - Familiedag op pinkstermaandag 16 mei 2016. 

 - KWB ziet ze vliegen op 4 juni 2016. 

 - Samenaankoop van chocolade tegen Sinterklaas en Pasen. 

 

 Dit is nog maar een greep van alle activiteiten. In de loop van het jaar kunnen er nog steeds 

 andere voorzien worden. 

 We doen nog steeds een oproep naar onze leden toe om voorstellen te doen zodat we meer variatie 

 in ons programma krijgen dat voor iedereen interessant is. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Het Bestuur 

 


