
        

       Beste KWB’er 

 

 Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. PRAATCAFE OD JC Op woensdag 18 december om 19.30 u 
 

Op woensdag 18december houden we onze tweede  praatcafé in de OD van het Jeugdcentrum  

Biesakker. Het begint om 19.30 uur en het zal open zijn tot 23.00 uur. 

Iedereen is er welkom om te praten over dagdagelijkse dingen(ook niet-leden). Men kan er ook 

kaarten, dartsen, poolbiljarten, kikkeren en aan andere activiteiten meedoen. Zorg dat je er ook 

bent WANT zij die er de eerste keer waren komen zeker terug. 
Noteer ook reeds de praatcafé van januari in je agenda : woensdag 15 januari 2020 

De ingang bevindt zich  aan de achterkant 

 

2. THEMA-AVOND  : KWB GOES PROMS ZATERDAG 25 JAN 2020 om 19.00 u 

 

ONDERTUSSEN HEEFT iedereen een uitnodiging met de post ontvangen. 

Catering: Traiteur Saelen 

Dresscode: Black en White 

Kostprijs 30 € p.p. leden en 35 € p.p voor niet leden 

Inschrijven kan  tem 15 jan 2019  VIA MAIL NAAR kwbbalen@outlook.com  :Uw inschrijving 

is in orde na storting op . BE48 7875 0683 1427 met vermelding KWB GOES PROMS 

 

 

3. KOOKLESSEN 

 

De kooklessen voor dit jaar zijn van start gegaan op 14 en 25 november. De eerstvolgende kookles 

zal doorgaan op di 10 december in de keuken van het PC. De data van de kooklessen in 2020 zijn: 

do 16 januari, ma 27 jan en di 11 februari. Heb je nog interesse om nog mee te doen dan kan je uw 

naam opgeven bij Jef Willekens,Molenveld 54 tel. 014/81 27 06 of jef.willekens@telenet.be 

 

     

4. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf   oktober tot eind maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens elke 

 woensdagavond vanaf 19.30 uur. 

Starters zijn altijd welkom. 

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

 

5. SAMENAANKOOP VAN POTGROND  EN GAZONMESTSTOFFEN 

 

 We gaan ook dit jaar samenwerken met KWB Hulsen voor de samenaankoop potgrond en 

 gazonmeststoffen. Er is een formulier bijgevoegd met alle nodige informatie alsook een 

 inschrijvingsstrook. 

Wil je meedoen met de samenaankoop zorg dan dat de inschrijving binnen is bij Luc Vos, ten  

laatste op 16 december  en na betaling van het besteld materiaal(cash of storten). 
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6.  INFOAVOND “STROOM OP JE DAK” di 7 JAN 2020 om 20 u 

ALLES WAT JE WIL WETEN OVER ZONNEPANELEN 

Door zonne-energie te gebruiken kun je besparen op je energiefactuur. Niet alleen bespaar je geld, 

je draagt ook nog eens je steentje bij aan het milieu én je huis stijgt in waarde. De overheid biedt 

geen subsidies meer voor de aanschaf van zonnepanelen. Ze zijn echter wel een pak goedkoper 

geworden en wekken meer energie op dan ooit tevoren. Maar wat brengt de toekomst? In deze 

infosessie neemt een deskundig spreker je mee in het verhaal van zonnepanelen en zonne-energie, 

met onder meer informatie over soorten zonnepanelen, de invloed van oriëntatie, en 

schaduwelementen, en digitale meters.  

Kom zeker eens luisteren want deze avond is gratis, ook niet-leden welkom 
Deze info avond gaat door in het PC op het balkon, einde rond 22.00 u ++++ 

 

 

7. KWB-Balen WANDELDAG   Zondag 9 FEBRUARI 2020  

 

Vertrekplaats : Parochiecentrum Hulsen van 9 u tot 14.30 u 

Verschillende wandelafstanden door de prachtige natuur van onze deelgemeente Hulsen. 

Vergeet uw stapschoenen niet. 

8. .SAMENAANKOOP  ZADEN  JANUARI 2020 

     Geïnteresseerden kunnen een bestellijst voor deze samenaankoop bekomen bij Luc Vos  

     Via mail  aan te vragen lucenjoelle@gmail.com 

 

  

 

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

           Het Bestuur 

 


