
 

 

 

 
 

 
Goede vrienden van KWB-Balen, 
 
Er is licht aan het einde van de tunnel. Men heeft het al dikwijls gezegd, maar wij hebben 
met ons bestuur zopas voor het eerst in maanden weer fysiek samen vergaderd… 
Weliswaar in open lucht, mét afstand en met mondmaskers als we ons verplaatsten, maar zo 
zetten we toch stilaan kleine stapjes terug naar het ‘oude’ normaal. 
 
Traditioneel is de maand juni voor KWB een rustiger maand, want onze studenten zitten in 
de blok en de examens, maar daarna starten onze activiteiten weer stilaan op. In deze 
nieuwsbrief kijken we dan ook vooruit naar de komende vakantieperiode.  
 
Hopelijk evolueert alles verder in de goede richting en kunnen we in september een 
‘normale’ start nemen. Nu ja normaal, het zal tegelijk ‘speciaal’ zijn met onze viering van 75 
jaar KWB-Balen. 
 
We hopen jullie snel weer te zien op een van onze activiteiten! 
 
Het bestuur 
 
 

Fotozoektocht 
 
De tweede Fotozomerzoektocht van KWB-Balen loopt van 19 juni tot 
13 september 2021 en gaat door in Scheps. De afstand bedraagt 3 
km, tenzij je verkeerd loopt en op je stappen moet terugkeren… Deze 
activiteit kan iedereen in de eigen bubbel meedoen. 
 
Meer info en de link naar deze fotozoektocht krijg je met een aparte 
mail doorgestuurd rond 15 juni…. 
 

 
 

Zwerfvuilactie 
 
De tweede periode van de zwerfvuilactie loopt van 18 juni tot 4 juli. Wie wil helpen op onze 
vaste locaties (Heike, Biesakker-Molenstraat-Misseweg, Ongelberg-Steegsebaan), geeft een 
seintje aan erik.hens@telenet.be. 
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Activiteiten in juli 
 

In juli willen we opnieuw opstarten met enkele laagdrempelige 
activiteiten. 
 
Op dinsdag 6 juli bieden we een korte avondwandeling van 6 km aan. 
Vertrek om 19 uur aan het PC van Balen. Na de wandeling kunnen 
we een vakantiedrankje drinken in het terug geopende café. Graag 

inschrijven voor deze activiteit via mail aan erik.hens@telenet.be. We rekenen erop dat je op 
tijd komt én op goed wandelweer!  
 
Op dinsdag 20 juli maken we een kleine fietstocht. Vertrek om 18 uur aan het PC van Balen. 
Ook hiervoor moet je niet op voorhand inschrijven. Wel je fiets meebrengen, je goed humeur 
en mooi weer! Meer info via mail aan jef.vangompel@skynet.be.   
 
 

Activiteiten in augustus 
 
In augustus hernemen we twee activiteiten die vorig jaar niet konden doorgaan. 
 
Op zaterdag 7 augustus houden we een familiefietstocht 
met picknick naar 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.  

 
 
Op zaterdag 21 augustus organiseren we een vissersprijskamp. 
Liefhebbers kunnen 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. Samenkomst 
om 13 uur. Het vissen start vanaf 14 uur. 
 
 
 

Noteer beide data in je agenda! Meer info over deze activiteiten in het KWBeeke van 
volgende maand. 
 
 

Activiteiten in 2022 
 
Op zaterdag 24 juli maken we met het bestuur en een aantal vrijwilligers vanaf 13 uur op een 
idyllische locatie de planning op voor onze activiteiten van 2022. Zijn er leden die ideetjes 
hebben om te organiseren, of die zelf mee willen plannen aan de activiteiten voor volgend 
werkjaar, stuur dan een mailtje naar kwbbalen@outlook.com. 
 
 



Nog drie weetjes 
 
De Falos-wandelingen die ingericht worden door de verschillende KWB-afdelingen starten 
opnieuw op. Je kan hieraan gemakkelijk deelnemen in je eigen bubbel. Meer info via 
www.falos.be of www.eenlevenlangsporten.be.  
 
Onze eigen wandeldag gaat volgend jaar door op zondag 30 januari 2022 en vertrekt vanuit 
Sint-Janneke. 
 
Onze thema-avond, die dit jaar niet kon doorgaan, wordt verplaatst naar zaterdag 12 februari 
2022. Wie erbij wil zijn, noteert dit nu reeds in zijn of haar agenda… En we beloven er weer 
een spetterende avond van te maken als afsluiting van onze viering van 75 jaar KWB-Balen! 
 
 

Vergeet je activiteitenbon niet! 
 

Met de activiteitenbon uit de Raak van januari krijg je tot eind dit 
jaar 5 euro korting op een activiteit naar keuze die onze afdeling 
organiseert. Vergeet niet de bon uit te knippen! Alleen originele 
bonnen zijn geldig. Als je inschrijft voor een activiteit, bezorg je 
deze bon aan je bestuurslid, samen met je inschrijving. Je betaalt 
dan 5 euro minder voor deze activiteit. Maak gebruik van deze 
korting!  

 
 

KWB-Balen 75 jaar 
 
Zoals eerder al meegedeeld vieren we het 75-jarig bestaan van onze kwb-afdeling met een 
heus feestweekend op 18 en 19 september 2021, samen met de parochiefeesten. Er zullen 
pleinspelen zijn voor jong en oud, een receptie, een vrij podium en een tentoonstelling over 
75 jaar KWB-Balen.  
 
Elke Balenaar die graag zijn (muzikaal) talent wil tonen op het vrij podium op zaterdagavond, 
kan contact opnemen met Luc Vos: lucenjoelle@gmail.com.  
 
Voor de tentoonstelling zijn we nog op zoek naar materiaal: foto’s, films, affiches, enz., 
vooral van de jaren 50, 60, 70 en 80. We zoeken onder meer foto’s van de oud-voorzitters, 
de Sinterklaasfeesten in de parochiezaal, van de wielertoeristenclub, de vissersprijskampen, 
allerlei sportieve activiteiten, enz. Indien je over zulk materiaal beschikt (of iemand kent die 
dat misschien heeft) gelieve dan contact op te nemen met geerts.fons@telenet.be of 
erik.hens@telenet.be. 
 
Alvast bedankt, en hopelijk tot ziens op 18 en 19 september op het feestweekend! 
 
 
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
 


