
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. VISSEN IN OTEPPE 

 

Jan Sannen gaat een visdag organiseren in Oteppe op zaterdag 18 augustus. 

Zij die willen meegaan om te vissen op forel, moeten hun naam doorgeven voor 14 juli bij: 

 Jan Sannen, Holven 18. GSM nr. 0486/456562. 

Vissen van 12.00 uur tot 19.00 uur 

Er kunnen max 20 personen ingeschreven worden.  

Kostprijs 20 euro per persoon. 

Het adres is:  Pecherie l’Hirondelle 

Rue de Braines 1A 

4210 Oteppe 

Tel nr. 085/711620 

 

2. JOGGEN VOOR GEVORDERDEN 

 

Gaat door op de looppiste van de Keiheuvel vanaf 19.00 uur elke maandagavond. 

Zowel voor de snelle als de trage groep. 

 

3. ONS LOGO IN EEN NIEUW KLEEDJE ??? 

 

Wij zoeken een duidelijk logo voor op de nieuwe polo’s voor onze KWB vereniging. 

Wat er moet op komen: KWB Balen 

De vorm is vrij. 

Om jullie de kans te geven om mee te denken over dit nieuwe logo, mogen jullie een voorstel 

indienen bij het bestuur. 

Het voorstel moet aan de volgende regels voldoen: 

Het logo moet in een vak staan binnen 15 cm in het vierkant. 

Maximum twee kleuren gebruiken. 

Het ontwerp moet geborduurd kunnen worden op de nieuwe polo’s die er gaan aankomen. 

 

De voorstellen dienen binnen te zijn voor 6 september 2012, daarna zullen de voorstellen grondig 

bekeken en bestudeerd worden door het bestuur. 

 Eind september zal de winnaar bekend gemaakt worden en zal deze beloond worden met een 

prijs. 

Uw voorstel mag je doorsturen naar Rene Grobben via e-mail: grobben.rene@skynet.be  

Gelieve alle afbeeldingen in bijlage door te sturen als het kan. 

 

Hop, hop, laat je verbeelding maar eens gaan. 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 

 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

 juli/augustus 2012   

Website: www. kwbbalen.be 



 

 

4. FIESTA MUNDIAL 2012  

 

Op 28, 29 en 30 september op de Keiheuvel in Balen. 

Details zijn nog niet gekend. Maar spoedig zal de website klaar zijn en dan kun je daar bekijken 

wat het programma is voor dit weekend. 

 

 

5. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

 

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand juli,augustus en september 2012 : 

 

Zondag 1 juli 2012: Verlof 

Zondag 8 juli 2012: Verlof 

Zondag 15 juli 2012: Verlof 

Zaterdag 28 juli 2012: Barbecue KWB 

Zondag 29 juli 2012: KWB Wezel – FC Genebroek om 10.00 uur 

 

Zondag 5 augustus 2012: KWB Wezel – Gerheide om 10.00 uur 

Zondag 12 augustus 2012: KWB Wezel – De Voskes om 10.00 uur 

Zondag 19 augustus 2012: Tornooi: FC Gerheide 

Zondag 26 augustus 2012: KWB Wezel – Kelderke om 10.00 uur 

 

Van vrijdag 31/8 tot zondag 2/9: Weekend 

Zondag 9 september 2012: FC Cools – KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 16 september 2012: FC Bohé – KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 23 september 2012: VK Breugel – KWB Wezel om 10.00 uur 

Vrijdag 30 september 2012: Mi Amigo – KWB Wezel om 10.00 uur. 

 

 

6. 11 JULI VIERING 

 

In en rond de Kruierie in de namiddag en avond. 

 

7. KWB ZOMERT 

 

Je lidkaart staat deze zomer garant voor een boeiende vakantie in eigen land.  

In Raak juni vind je tal van voordeelbonnen die je kunt gebruiken tijdens 'KWB zomert!'. 

Voor gedetailleerde uitleg: ga naar www.kwb.be en klik op “KWB zomert”. 

 

Het Bestuur 

 
 


