
 

 

 

 

 

 
Hallo iedereen, 
 
We wensen jullie allemaal een deugddoende 
en fijne vakantie toe.  
In de maand juli en augustus ontvang je geen 
RAAK, enkel deze nieuwsbrief. We vragen uw 
aandacht voor de komende activiteiten. 
Vergeet niet in te schrijven. We hopen jullie 
allen te ontmoeten! Ook in de komende 
vakantiemaanden. 
 
Het bestuur 
 
 

Zwerfvuilactie 2022 
 
De tweede periode van de zwerfvuilactie 2022 loopt nog tot 11 juli. Onze vrijwilligers gaan op 
pad om in een aantal straten in onze gemeente het zwerfvuil te ruimen. In totaal ruimen we 
met onze afdeling iets minder dan 17,5 km straat aan beide zijden van de weg. Dank zij de 
vergoeding van de gemeente voor het geleverde werk kunnen wij onze activiteiten 
goedkoper aanbieden aan onze leden. Wie een handje wil komen helpen, stuurt een mailtje 
naar erik.hens@telenet.be of een bericht naar gsm nr. 0487 640395. 
 
 

Fotozoektocht 2022 
 
Deze vakantieperiode organiseren we zelf geen fotozoektocht. We roepen onze leden op om 
deel te nemen aan één van de zomerzoektochten die georganiseerd worden 

door VZW De Schakel (per fiets) en de gemeentelijke VVV (te voet en 
per fiets). Op deze manier steunen we het goede doel. Beide 
zoektochten kunnen nog de ganse zomerperiode gedaan worden. 
Deelnemingsformulieren kunnen aan 5 euro afgehaald worden in De 
Kruierie tijdens de openingsuren.  

 
Meer informatie op de websites en facebook van De Schakel en de gemeente. 
 

Nieuwsbrief 
Juli  Augustus 
2022 
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https://www.vzwdeschakel.be/nieuws/fietszoektocht-2022
https://www.balen.be/nieuwsdetail/16861/doe-mee-met-de-fiets--en-wandelzoektocht-van-vvv-balen


 

Vissersprijskamp KWB-Balen (21 augustus) 
 
Op zondag 21 augustus kan onze afdeling eindelijk nog eens een 
vissersprijskamp organiseren. Deze gaat door op de Gemeentelijke 
Visvijver aan de Zillendijk te Scheps van 13 tot 18 uur, en dit zowel 
voor kinderen als volwassenen. Deelname is gratis voor leden, niet-
leden betalen 5 euro. Ook niet vissers en supporters zijn welkom!  
 
Er worden wegwijzers geplaatst vanaf de Feestgelegenheid in de sint-
Odradastraat in Scheps. We hopen op een mooi weertje en zorgen 
voor een gezellige sfeer, een drankje en een hapje.  
 
Vissers moeten ten laatste op zondag 4 augustus inschrijven via volgende link: 
https://forms.gle/YcUyEMGobcxszkZ27 of het deelnemersformulier in bijlage. 

 

Activiteiten van andere afdelingen 
 
* PROVINCIALE WANDELDAG: Mastenbos-wandeling op 7 augustus 2022, Start tussen 8 
en 15 uur aan De Masten provinciaal onderwijs, Kapelsestraat 22, Kapellen. 
* Vorst Laakdal, 21/08: wandelen en fietsen 
* Grobbendonk centrum, 04/09: wandelen en fietsen 
* Geel Stelen, 24/09: Apolloniajogging 
Meer info via www.falos.be. 
 
 

Met KWB-Balen is er elke maand wel iets te 

doen… 
 
Zet nu reeds in je agenda: 
 
- We doen mee aan de parochiekwis op vrijdag 16 september. 
- Jaarvergadering op vrijdag 7 oktober. 
- Avondwandeling op vrijdag 18 november. 
- Whisky-proefavond op vrijdag 2 december. 
- Wandeldag op zondag 22 januari 2023. 
- Thema-avond op zaterdag 25 februari. 
- Gezins- en wandelweekend in Rodt van vrijdag 10 tot zondag 12 maart 2023. 
 
Meer info via het KWBeeke, website en facebook. 
 
 

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