
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. VERWELKOMING VAN 2 NIEUWE BESTUURSLEDEN 

 Sinds kort hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Björn Penasse en Tom Van 

 Balen. Zij gaan in het bestuur hun steentje bijdragen. 

 Zo gaat Björn voortaan de communicatie voor de inschrijvingen van de activiteiten op zich nemen 

 via het nieuwe e-mailadres: kwbbalen@outlook.com alsook de facebookpagina. 

 

2. KWB BALEN OP FACEBOOK 

 Björn Penasse en Luc Vos staken de koppen bij elkaar en zorgden voor een eigen facebookpagina 

 van KWB Balen. 

 Via volgende link kan u de facebookpagina openen en kunt u deze volgen/liken : 

 https://www.facebook.com/Kwb-Balen-2038495789714518/. 

 Op dit moment staat die nog in de kinderschoenen, maar hou deze zeker in het oog voor de 

 voorstelling van toekomstige evenementen of verslagjes van voorbije activiteiten. 

 

3. FAMILIENAMIDDAG 

 

 Op Pinkstermaandag 5 juni hebben wij onze jaarlijkse familienamiddag met een fietstocht voor de 

 liefhebbers. Het vertrek is voorzien om 13.30 uur hier aan het P.C. 

 Daarna is  er  een heerlijke barbecue  met een keuze van verschillende soorten vlees en één soort 

 vis. 

 Er is een inschrijving bijgevoegd. Vul hier duidelijk uw naam in en het aantal personen. Duid ook 

 duidelijk aan welke soort vlees of vis je wenst en hoeveel. De prijzen staan vermeld bij elke soort. 

 De kinderen van 6 tot 12 jaar betalen een basisprijs van 6 euro. Voor  de volwassenen is de 

 basisprijs 8 euro. De totale inschrijvingsprijs is het totaal van de basisprijs plus het aantal stuks 

 vlees of vis die je besteld. 

 De inschrijving moet ten laatste binnen zijn op donderdag 25 mei,  

 bij René Grobben, Korte Heide 18.       e-mail: grobben.rene@skynet.be tel. : 014/812154 

 

 Als je niet mee gaat fietsen kan je al wel terecht in de zaal  vanaf 14.00 uur (of buiten bij warm 

 weer) voor een fris drankje of warme koffie. 

 Na de barbecue  is er een ijsje voorzien voor de liefhebbers. Dit is in de prijs inbegrepen .  

 

4. VOORSTELLEN VOOR VOLGEND WERKJAAR 

 

 We hebben een planningsvergadering voorzien op donderdag 22 juni om 19.00 uur hier in het P.C. 

 lokaal 12.We doen  een oproep naar onze leden, om nieuwe activiteiten voor te stellen. 

 Men kan ze formuleren per mail of op papier en ze dan bezorgen aan iemand van het bestuur. 

 Mensen die bepaalde activiteiten zelf 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. 

 

     ZIE VERDER OMMEZIJDE 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

mei 2017  

Website: www. kwbbalen.be 



5. ZWERFVUIL OPRUIMING 

 

 In juni gaan we onze tweede ronde doen voor de zwerfvuilopruiming. Dit voorzien we van vrijdag 

 16 juni tot en met zondag  2juli. Iedereen is vrij wanneer zij het vuil gaan ruimen. 

 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 iemand van ’t 

bestuur zodat we de taken kunnen verdelen. Het bestuur bedankt hen al op voorhand.  

 

      

6. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

 Vanaf nu op de looppiste van de Keiheuvel. Nog steeds op maandagavond van 19 tot 20 uur. Info: 

 Jef Van Gompel (014 81 61 25).  
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            Het Bestuur 

 


