
 
  

 

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
Vorige maand waren we nog optimistisch dat onze volgende bestuursvergadering terug ‘live’ 
zou kunnen doorgaan. Dat bleek nog iets te optimistisch. Dit KWBeeke is dus nog via een 
virtuele vergadering voorbereid. Ook het idee om in juli reeds enkele malen samen te fietsen 
of te wandelen moesten we laten varen. 
Maar, ondertussen is er toch beterschap in zicht. Zo hebben we toelating van de gemeente 
om vanaf augustus opnieuw activiteiten te organiseren met meerdere mensen. In deze 
nieuwsbrief gaan we hier kort op in én er zijn opnieuw aparte uitnodigingen voor specifieke 
activiteiten. Hoe lang is dat geleden…  
We zijn blij dat we terug mensen kunnen verbinden als KWB én hopen dat de pandemie 
verder vermindert en iedereen uit je omgeving gezond blijft. 
 
Het bestuur 

 

Jaarplanning 

 
Onze bestuursploeg vergadert op 18 juli om ons volgende werkjaar te plannen. Heb je nog 
ideeën, gekke of serieuze, laat het ons weten. Ook ideeën voor de viering van 75 jaar KWB-
Balen in 2021 zijn nog steeds welkom!  
 
Wil je een of andere activiteit mee helpen uitwerken, neem contact op met je bestuurslid of 
mail naar  kwbbalen@outlook.com.  

 

Fotozoektocht in ons dorp 

 
We richten met onze KWB-afdeling deze zomer een fotozoektocht in. Meedoen kan van nu 

tot 20 september 2020. De wandeling in ons eigen 
dorpscentrum start aan het gemeentehuis en de 
afstand bedraagt 2,8 km. Bedoeling is om een aantal 
foto’s in volgorde te plaatsen en enkele vragen te 
beantwoorden. Iedereen kan op eigen ritme en in 
eigen bubbel deelnemen. De prijsuitreiking heeft plaats 
in het Parochiecentrum tijdens de jaarvergadering op 
vrijdag 9 oktober.  

Doe mee, want meedoen met KWB-Balen loont altijd! 
 
Meer info via deze link. 
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Fietstocht, 8 augustus 2020 
 
Op zaterdag 8 augustus richten we een fietstocht 
in naar de speeltuin ‘Kinderweelde’ in Meerhout. 
We vertrekken om 13 uur aan het 
parochiecentrum en zijn terug rond 19 uur. We 
picknicken samen in de speeltuin. Terwijl de 
kinderen (en hun ouders) zich uitleven op de 
speeltuigen, kunnen de geïnteresseerden 
meedoen aan een wandeling van 6 of 9 km. in de 
prachtige natuur rond de speeltuin.  
 
Meer info op bijgevoegde flyer. 
 
 

Vissersprijskamp, 22 augustus 2020 
 
Op zaterdag 22 augustus kunnen de visliefhebbers hun hengel 
uitgooien op de vijver van ‘Het Visputteke’ in Ongelberg. Dat doen ze 
gekoppeld aan een collega-visser. Wie samen het meeste vissen 
vangt, is gewonnen. De eraan gekoppelde BBQ kan helaas niet 
doorgaan door de nog steeds geldende coronamaatregelen.  
 
Meer info op bijgevoegde flyer. 
 
 

 

KWB-Partytent 

 
Onze KWB-afdeling beschikt voor de eigen activiteiten over een opplooibare partytent van 3 
op 6 meter, die we tegen een kleine huurprijs ook ter beschikking stellen van onze leden.  
 
Meer info in bijgevoegde huurovereenkomst. 
 

Varia 

 
- 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. 
- In de maanden juli en augustus is er geen RAAK. Vanaf september is die er weer, hopelijk 
tot bij u thuis gebracht door uw bestuurslid… 
 
Tot op één van onze activiteiten! 
 

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