
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. AFHALING POTGROND EN GAZONMEST 

 

Degenen die potgrond en/of gazonmest bestelden in december, vergeet niet dat je jouw bestelling 

moet afhalen op zaterdag 9 februari ’s morgens tussen 8u en 10u achter de kerk 

van Hulsen. 
 

2. BEZOEK EUROPEES PARLEMENT ZATERDAG 9 MAART 2019 

 

Op zaterdag 9 maart gaan we met de bus naar het Europees parlement in Brussel, het hart van de 

Europese democratie.  

Vertrek om 8 u aan het Parochiecentrum. Aankomst Brussel rond 9.30 u 

We starten ons bezoek in “Station-Europa” waar we een overzicht krijgen van alles wat er op het 

terrein van het Europees parlement te verkennen valt. 

 Daarna gaan we naar het “Parlementarium”. Hier is een cafetaria waar we een tas koffie, thee, 

frisdrank en hapje kunnen nemen aan democratische prijzen.  

In het “Parlementarium” kunnen we met behulp van een draagbare multimediagids doordringen 

tot het hart van het Europees Parlement en krijgen we  uitleg over de geschiedenis van de 

Europese éénwording, het functioneren van het Europees Parlement en hoe de leden van het 

Parlement de uitdagingen van onze tijd aangaan. 

 

We lunchen in het cafetaria van het parlement. Dit kost 15€ voor een soep, lunchgerecht, een 

drankje en stukje cake als nagerecht 

Gelieve dit bij je inschrijving per mail te vermelden dat je deze lunch wil 

nemen. 

 

Na de middag brengen we een geleid bezoek met gidsen  aan het “Huis van de Europese 

geschiedenis”. waar we inzoomen op het verleden, heden en toekomst van Europa  Na dit bezoek 

is er nog de mogelijkheid om de buurt rond het parlement te bezoeken zoals het Leopoldpark en de 

naaste omgeveing. 

 

Vertrek in Brussel rond 17.30 u, terug in Balen rond 19 u. 

Dit bezoek is ook interessant voor kinderen en/of kleinkinderen. 

Deelname kost € 10,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden. (exclusief lunch) 

Indien je wenst deel te nemen aan deze uitstap :Heb je eventuele bijkomende vragen en om in te 

schrijven, mail naar Erik Hens: erik.hens@telenet.be. 0487 640395 

Ten laatste inschrijven op woensdag 20 februari 2019. 

Gelieve het verschuldigde bedrag voor de busreis te storten op rekening KWB- Balen 

IBAN  BE48 7875 0683 1427 
 

 Via deze link vind je bijkomende info over ons bezoek :  
 http://www.europarl.europa.eu/visiting/resource/static/files/european_parliament_visitors_guide_nl.pdf 

KWB Balen  
IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

Info/contact: kwbbalen@yahoo.com 

Inschrijvingen:kwbbalen@outlook.com 
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3. EHBO IN HET GEZIN 

 

De meeste ongevallen, groot of klein, gebeuren thuis! Hoe moeten we nu die bloedneus best 

stoppen, of die splinter verwijderen? Hoe ontsmet ik die schaafwonde? Moet ik met een tekenbeet 

naar de dokter? … Slechts een paar van de vele vragen die worden opgelost op onze EHBO-

avond, onder leiding van Roy en Sarah, beiden lid van het Rode Kruis en gediplomeerd 

verpleegkundigen. Woensdagavond 13 maart vanaf 19u hou je best vrij.  

In bijlage een folder met alle info. 

 

4. WANDELDAG 24 FEBRUARI 

 

Onze jaarlijkse wandeldag uit het falos-wandelcriterium komt nu heel dichtbij, nl. zondag 24 

februari. Alle wandelaars op post! 

Deze wandeldag, die voor ons een aanzienlijke opbrengstactiviteit is waardoor we het hele jaar 

onze activiteiten goedkoop kunnen organiseren, kunnen we niet tot een goed einde brengen zonder 

de hulp van de nodige vrijwilligers onder onze leden. Gaf je je nog niet op om te komen helpen, 

laat het dan zo snel mogelijk weten aan Erik Hens.  

Flyer in bijlage. 

 

5. KWB GEZINSWEEKEND ESCH-SUR-ALZETTE: INFO-AVOND 

 

Naar jaarlijkse gewoonte houden we met degenen die inschreven voor ons wandelweekend een 

info-avond. Deze zal doorgaan op maandag 25 maart om 20u in een lokaal 10 van het 

parochiecentrum. Noteer dit alvast in je agenda. 
 

6. Zwerfvuilactie  2019 
 

De eerste zwerfvuilopruiming van 2019 staat ingepland in het Weekend van vrijdag 29 tet 

en met zondag 31 maart Diegenen die wensen mee te werken plannen dit in hun agenda. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


