
 
  

 

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
Ook al staat het land stil, KWB-Balen zit niet stil. Stilaan komen we uit de lockdown, maar 
vooreerst nog niet uit ons kot. Helaas… Dus in de nabije toekomst zijn er ook geen KWB-
activiteiten. 
Dit wordt dus een van de ko(r)tste nieuwsbrieven van het jaar. Hopen we… 
Toch werken we met ons bestuur naarstig verder. Via video-conferentie bereiden we al 
activiteiten voor, tegen de tijd dat het terug mag… Alleen wordt het dan weer afwachten 
onder welke voorwaarden. 
Ondertussen: Hou jullie gezond, en wees voorzichtig! 
Het bestuur 
 

Het hoofdstuk ‘afgelastingen’ 
 

Zoals eerder meegedeeld moeten we alweer enkele activiteiten 
afgelasten. De cocktailavond van 15 mei gaat niet door. We zoeken een 
andere datum. 
 
Ook de familiedag op 1 juni wordt geschrapt omwille van de corona-
maatregelen. Volgend jaar valt tweede pinksterdag op maandag 24 mei. 
Wij noteerden deze datum al voor onze volgende familiedag… Tenzij 
corona dan nog niet weg is…. 
 

 

KWB online-quiz  

Na drie weken online kwissen, hebben we een winnaar. Mil Jacobs mag eerstdaags een 
wijnpakketje ontvangen. Proficiat! En santé! 
 

Andere activiteiten 
- We werken de volgende weken nog enkele andere activiteiten uit die ieder op zich kan 
doen: een fotozoektocht in eigen dorp, een tekenwedstrijd voor de jongste en oudere 
kinderen, … Zo blijven we als KWB-Balen toch enigszins verbonden met mekaar. Hou je 
mail in de gaten…  
 
- We voorzien ook twee activiteiten in de grote vakantie: op zaterdag 8 augustus is er een 
fietstocht en op zaterdag 22 augustus kunnen de visliefhebbers hun hengel uitgooien. 
Tenzij… Meer nieuws in het KWBeeke van juni.  
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- KWB-nationaal voorziet een tip voor elke dag dat we nog “in ons kot” zitten. Ga naar 
www.kwb.be/kwbverveeltnooit, voor een activiteit voor het hele gezin, een portie quizplezier 
of sportieve en culinaire uitdagingen. Plezierige afleiding verzekerd! 
 
- 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. 
 

75 jaar KWB-Balen  
In 2021 is het zover: dan bestaat onze KWB-afdeling 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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