
 
  

 

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
We hebben zopas onze derde ‘virtuele’ bestuursvergadering gehouden. Het spreekwoord 
zegt: driemaal is scheepsrecht. We hopen dat dit ook zo is in coronatijden. Dan kunnen we 
een volgende keer terug ‘live’ vergaderen. En mekaar weer knuffelen… Ach nee, dat deden 
we voor corona ook niet. De nieuwe slogan is ook bij ons: kom uit uw kot, maar doe niet te 
zot… Dus geen knuffels! 
Gelukkig hervat het ‘gewone’ leven zich stilaan. En hopelijk kunnen we vanaf augustus 
opnieuw meerdere mensen samen brengen voor KWB-activiteiten. In deze nieuwsbrief 
blikken we al een beetje vooruit. Meer nieuws begin juli. Hou ondertussen je mail in het oog 
én blijf vooral gezond! 
 
Het bestuur 

 

KWB online-quiz  

Hier een fotootje van de winnaar van onze online-quiz, Mil 
Jacobs, die samen met Erna zijn prijs mocht ontvangen.  
 
Nogmaals proficiat, en santé! 

 

Tekenwedstrijd 
 
De eerste inzendingen voor onze tekenwedstrijd zijn binnen. Iedereen – jong en niet meer zo 
jong – kan nog meedoen. In bijlage vinden jullie opnieuw alle informatie. Je merkt aan de 
foto hierboven dat meedoen met een KWB-activiteit loont, ook op afstand… 
 

Andere activiteiten 
 
- We werken de volgende weken nog een fotozoektocht in eigen dorp uit. Zo blijven we als 
KWB-Balen actief. De opgave valt binnenkort in je mailbox. 
 
- We denken erover na om in juli – als het toegelaten is – op een avond in de week een korte 
wandeling of fietstocht in of rond ons dorp te maken. 
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- Ondertussen werkten we al twee activiteiten uit 
voor in de grote vakantie. Op zaterdag 8 augustus 
is er een fietstocht en op zaterdag 22 augustus 
kunnen de visliefhebbers hun hengel uitgooien. Als 
het duidelijk is hoe en met hoeveel mensen we 
mogen samenkomen, zal je een 
inschrijvingsformulier vinden in het KWBeeke van 
juli. 
 
 

 
- Een dagelijkse tip van KWB-nationaal voor elke dag dat we nog niet kunnen samenkomen, 
vind je op www.kwb.be/kwbverveeltnooit. Een activiteit voor het hele gezin, een portie 
quizplezier of sportieve en culinaire uitdagingen. Neem gerust een kijkje! 
 
- Fiets rond uw kot is een initiatief van Vlaanderen Fietsland en Knooppunter en geeft je de 
mogelijkheid om op een originele manier de mooiste fietswegen in een straal van 15 km 
‘rond uw kot’ te ontdekken. Meer info op https://www.fietsronduwkot.be/nl. 
 

Twee oproepen! 
 
- Binnenkort werken we aan de planning van activiteiten voor het werkjaar 2020-2021. Als 
jullie ideeën hebben, laat ze ons dan weten! 
 
- Zoals eerder ook al meegedeeld, bestaat onze KWB-afdeling volgend jaar 75 jaar. We 
denken er met ons bestuur over na, maar willen ook uw ideeën kennen. Wat zouden we zoal 
kunnen organiseren in dit jubileumjaar?  
 
Geef je ideeën door aan je bestuurslid of mail naar kwbbalen@outlook.com.  
 
Tot op één van onze activiteiten! 
 

Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
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