
               

Beste KWB’er 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. JOGGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

Men kan nog steeds meedoen met de groep zowel voor beginners en gevorderden. 

Dit elke maandagavond vanaf 19.00uur op eb rond de looppiste van de Keiheuvel. 

Alle inlichtingen bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9 , 2490 Balen tel. 014/ 81 61 25. 

 

2. VISSEN IN OTEPPE 

Jan Sannen heeft een visvijver afgehuurd in Oteppe op zaterdag 20 augustus. Wie interesse heeft om op die 

dag te gaan vissen op lekkere forel moet contact opnemen met Jan op GSM nr. 0486/456562 voor 1 

augustus. Enkele mensen hebben zich al gemeld. Er zijn nog plaatsen vrij. 

De deelnameprijs bedraagt: 15 euro per persoon. Vis gegarandeerd. 

 

3. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

KWB Wezel heeft nog steeds een drukke agenda. Enkele maanden geleden hebben we hun 

kalender bij het KWBeeke bijgevoegd. 

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de volgende drie maanden: 

Zondag 26 juni Tornooi bij FC Bohe om 10.00 uur. 

Zaterdag 30 juli: hun jaarlijkse barbecue 

Zondag 31 juli: match Genebroek - KWB Wezel om 10.00 uur. 

Zondag 7 augustus: match: KWB Wezel - Gerheide om 10.00 uur 

Zondag 14 augustus: match KWB Wezel - De Voskes om 10.00 uur 

Zondag 21 augustus: Tornooi op FC Gerheide 

Zondag 28 augustus: match VK Breugel – KWB Wezel om 10.00 uur 

Weekend van 2 tot 4 september: Weekend KWB 

Zondag 11 september: match: De Leunen - KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 18 september: match Mi Amigo – KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 25 september: match  KWB Wezel – De Sprinters om 10.00 uur 

Vrijdag 30 september: match KWB Wezel – Ver. Hulsen om 19.00 uur 

 

4. REKENINGNUMMER VAN KWB 

Bovenaan rechts hebben we nu ook de IBAN nr van KWB vermeld want naar het schijnt zal dit 

vanaf 2012 standaard ingevoegd worden en zal het gewone rekeningnummer wegvallen. 

Dus om al een beetje vertrouwd te geraken met het nieuwe nummer kunt u vanaf nu uw betalingen 

al doen met het nieuwe nummer. 

 
5. KWBEEKE IN DE TOEKOMST VIA E-MAIL? 

 

We gaan proberen om met de moderne tijd mee te gaan. Diegene die een mailadres hebben en wensen dat 

het KWBeeke en de inschrijvingen en eventueel andere infoformulieren doorgestuurd worden per e-mail 

kunnen dit laten weten via hun wijkmeester of via het mailadres van KWB Balen (zie bovenaan rechts) of 

via mailadres van de secretaris: grobben.rene@kynet.be  

Het tijdschrift Raak zal nog steeds via de wijkmeester aan huis gebracht worden. 

We gaan dit vanaf volgend werkjaar in voege brengen en het een volledig jaar laten proeflopen, zodat we 

een evaluatie kunnen maken het jaar daarop. Voor diegene die geen computer hebben: wees gerust jullie 

krijgen alle inlichtingen zoals het nu gebeurt via het KWBeeke. 

Het Bestuur 

PRETTIGE VAKANTIE EN TOT SEPTEMBER 
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