
              

 Beste KWB’er 

 

 Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. 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 ++++ 

 

2. PRAATCAFE OD Jeugdcentrum  Op woensdag 15 JANUARI om 19.30 u 

met  gratis nieuwjaarsdrankje en hapjes 
 

Op woensdag 15 JANUARI houden we onze DERDE praatcafé in de OD van het Jeugdcentrum  

Biesakker. Het café opent  de deuren om 19.30 uur en wordt afgesloten om 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. Er is aangename 

achtergrond muziek. Zorg dat jij er ook bent . 

 

3. THEMA-AVOND  : KWB GOES PROMS ZATERDAG 25 JAN 2020 om 19.00 PC-BALEN 

 

 
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 

KWB Balen  
IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

Info/contact: kwbbalen@yahoo.com 

Inschrijvingen:kwbbalen@outlook.com 
Website: http://www.kwbbalen.be 

 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

Januari 2020  
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4. SAMENAANKOOP  ZADEN  JANUARI 2020 

 

     Geïnteresseerden kunnen een bestellijst voor deze samenaankoop bekomen bij Luc Vos  

     Via mail  aan te vragen VOOR  31 JANUARI :  lucenjoelle@gmail.com 

 

5. 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. 

Nodig ook je familie, vrienden en kennissen uit om aan deze wandeling deel te nemen 

Helpers gevraagd om deze activiteit mee te doen slagen : 
Voor deze activiteit zijn vele helpende handen nodig. Indien je kandidaat bent om die dag een 

handje toe te komen steken, gelieve dit per mail te melden aan : 

erik.hens@telenet.be  

 

6.  INFOAVOND “Van slapen lig je toch niet wakker” DI 18 FEBRUARI 2020 om 20 u 

 

 
‘Tijdens deze infosessie wordt ingegaan op slaap. Een goede nachtrust is van levensbelang voor 

een goede gezondheid. We vinden goed slapen belangrijk, maar in de praktijk is het niet zo goed 

gesteld met onze slaap. Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat zo’n 30% van de bevolking 

slaapproblemen ervaart. Bovendien is België een van de koplopers in het gebruik van slaap- en 

kalmeermiddelen. We grijpen met z’n allen veel te snel naar medicatie, terwijl er ook andere 

alternatieven zijn om beter te slapen. Daarnaast werkt ook ons drukke leven het ontstaan van 

slaapproblemen in de hand 

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 ++++ 

Zie ook flyer in bijlage 

 

7. 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 

 

8. .NOTEER NU REEDS IN JE AGENDA;  

- ZATERDAG 7 MAART DAGUITSTAP MET BUS NAAR CHARLEROI  

Inschrijvingsformulier en meer info volgende maand 

- Infoavond kwb weekend  Kortrijk maandag 16 maart om 20 u inPC lokaal 10 

 

         Het  KWB Bestuur 
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