
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. DAUWWANDELING 1 MEI 

 

Frank Mentens heeft een mooie trip uitgestippeld op woensdag 1 mei. 

Op het apart infoblad staan alle details van de wandeling vermeld.  

Het vertrek is voorzien aan " 't Brakske" in Schoorheide. 

Denk eraan de deelname kan alleen bevestigd worden op zijn e-mailadres. 

 

 

2. FAMILIENAMIDDAG 

 

 Op Pinkstermaandag 10 juni hebben we onze traditionele familienamiddag. 

 Houd deze datum reeds vrij . 

 Volgende maand alle details. 

 

3. ZWERFVUILOPRUIMING 

 

 Onze eerste opruiming is voorzien van 23 maart tot 9 april. 

 Onze volgende opruiming voorzien we ergens in de maand juni. 

 Volgende maand meer hierover. 

 

4. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf  nu tot eind september gaat het joggen door aan het Sporthotel van de Keiheuvel . 

Niet meer op maandagavond maar wel op woensdagavond telkens om 19.00 uur. 

Starters zijn altijd welkom. Ook niet-leden. 

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61 . 

 

5. BESTE LEDEN EVEN UW AANDACHT : 

 

 Omdat we te horen krijgen dat niet iedereen de mails aankrijgt die worden verstuurd vanaf 

 kwbbalen@outlook.com zouden we jullie willen vragen om even een mail te sturen naar Björn 

 Penasse met volgende gegevens ter controle of e-mail adressen kloppen: 

 Je mag het volgende sturen naar kwbbalen@outlook.com 

  Naam+ voornaam:  

  e-mail adres:  

  Bestuurslid:  

  (optioneel) adres:  

 Ps: Controleer ook zeker uw spam of ongewenste mail folder      . 

 Dank bij voorbaat, 

 

     ZIE VERDER OMMEZIJDE 
 

KWB Balen  
IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

Info/contact: kwbbalen@yahoo.com 

Inschrijvingen:kwbbalen@outlook.com 
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6. VOORSTELLING LIEVE BLANQUAERT 
 

 

KWB nationaal heeft gevraagd om de affiche door te sturen van Lieve Blancquaert die een voorstelling in 

Geel komt geven op donderdag 09/05/2019 om 20u.  

 

Korte inhoud:  

- In 2013 stortte het gebouw Rana Plaza in Bangladesh in, zo’n 1.134 arbeiders lieten er het leven. 

 

- Aan de hand van pakkende foto’s getuigen fotograaf Lieve Blancquaert en Jef Van Hecken van 

wereldsolidariteit over hun ervaringen, ontmoetingen en over de huidige situatie van de 

kledingarbeiders. 

 

Tickets & info: https://www.kwb.be/lieve 

 

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Het  Bestuur 

 

https://www.kwbeensgezind.be/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1349

