
Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. VISSEN IN OTEPPE 

Jan Sannen gaat een visdag organiseren in Oteppe op zaterdag 24 augustus. 

Zij die willen meegaan om te vissen op forel, moeten hun naam doorgeven voor eind 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  BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

Gaat ook tijdens de zomermaanden door op de looppiste van de Keiheuvel om 19.00 uur elke 

maandagavond. 

Zowel voor de snelle als de trage groep.  

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61 25 

 

3. 11 JULI VIERING 

In en rond de Kruierie in de namiddag en avond. 

 

4. KWB ZOMERT 

Wij hebben met onze afdeling geen activiteiten in de zomer, maar er zijn tal van KWB afdelingen 

en andere instanties die heel plezante en interessante activiteiten organiseren in juli en augustus. 

Met uiteraard voordeelkortingen met je KWB lidkaart. 

Voor meer gegevens kijk in RAAK van juli en augustus en of kijk op de website: www.kwb.be 

 

5. BEDANKT 

Bedankt dat jullie zo massaal aanwezig waren dit jaar op onze activiteiten. Dit geeft onze telkens 

weer een boest om verder te gaan en om nieuwe onderwerpen te zoeken. 

Langs deze weg doen we nogmaals een oproep naar al onze leden toe. 

Als jullie interessante uitstappen weten of  bedrijven zou willen bezoeken aarzel dan niet om ons 

te contacteren. 

Wil je zelf eens een activiteit organiseren met eventueel hulp van ons, dat kan uiteraard. 

 

6. ACTIVITEIT IN SEPTEMBER 

 

We gaan in september een uitstap organiseren naar de stad Luik. 

Alle nuttige inlichtingen alsook de inschrijving staan op bijgevoegd blad. 

 

Het Bestuur 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

juli augustus 2013   

Website: www. kwbbalen.be 


