April 2020

Beste vrienden van KWB-Balen,
Het zijn rare tijden. Voor de eerste keer in het 74-jarig bestaan van onze KWB-afdeling
hebben we vergaderd via de computer, op veilige afstand van mekaar. Iedereen moest
zorgen voor zijn eigen pintje…
We hopen dat alles goed gaat met jullie gezondheid. Dat is het belangrijkste. Soms zeggen
we het zonder veel bij na te denken, maar nu worden we op een bijzonder pijnlijke manier
met de neus op de feiten gedrukt. Toch willen we er nu meer dan ooit zijn voor jullie: alle
gezinnen van onze leden. Ook met deze nieuwsbrief.
Hierin blikken we eerst terug op onze daguitstap naar Charleroi om dan noodgedwongen stil
te staan bij enkele afgelastingen. We hopen dat onze Cocktailavond half mei wél kan
doorgaan. Als de coronamaatregelen tegen dan stilaan afgezwakt worden, tenminste…
Verder zijn we alweer aan het plannen voor de verdere toekomst.
Hou jullie gezond, en wees voorzichtig!
Het bestuur

Daguitstap naar Charleroi
Op zaterdag 7 maart 2020 gingen we met 40 KWB-ers op
stadssafari naar Charleroi. Naast de klassieke
bezienswaardigheden was er ook aandacht voor de
stadsvernieuwing én de achterbuurten met de vervallen
staalfabrieken en de mijnterrils. Zo kregen we nog wat
sociale geschiedenis mee. We sloten de dag af met een
bierproeverij. Al bij al was het een leerrijke dag, waarbij we
Charleroi op een andere manier leerden kennen. Op onze
website vinden jullie een uitgebreider verslag.

Weekend Kortrijk verplaatst naar 2021
Zoals iedereen verwachtte, moesten we ons weekend omwille van
de coronamaatregelen annuleren. We hebben ondertussen
omgeboekt naar het middelste weekend van de paasvakantie
volgend jaar: van vrijdag 9 tot zondag 11 april 2021. Het programma
blijft ongeveer hetzelfde. Wie ingeschreven was voor dit jaar, is ook
ingeschreven voor volgend jaar, tenzij men zijn voorschot
terugvraagt. Wat uiteraard altijd mogelijk is. Vanaf oktober 2020 kan
er nog bijkomend ingeschreven worden voor het weekend van 2021.
Naast de Jeugdherberg is het ook mogelijk in een klein hotelletje te verblijven en de rest van
het programma samen te doen.

Andere afgelastingen
- De zwerfvuilactie is door de gemeente geannuleerd. We houden u op de hoogte, zodra er
een nieuwe periode geprikt is.
- De filmvoorstelling ‘Rabot’ die we samen met de Molse afdelingen en ACV organiseerden
op 20 april in ’t Getouw is afgelast en wordt mogelijk verschoven naar het najaar of het
voorjaar van 2021.
- Ook de Biesakkerrun in het kader van het Falos Jogging-criterium op 1 mei gaat uiteraard
niet door.
- Onze dauwwandeling op 1 mei moeten we schrappen omwille
van de coronacrisis. We plannen deze opnieuw in op dezelfde
plaats en dezelfde datum volgend jaar. Afspraak dus op 1 mei
2021 op de Keiheuvel!
- Door de lockdown light hebben we gelukkig nog wel de kans om
in gezinsverband te gaan wandelen. We kunnen u alleen aanraden
dit ook te doen. Met respect voor de regels rond afstand... En we
houden u ook niet tegen om ‘s morgens om 6 uur te vertrekken: zo
hebben de vroege vogels hun eigen dauwwandeling!

15 mei: cocktail en mocktailavond
We hopen onze activiteiten te kunnen hervatten met onze cocktail- en mocktailavond op
vrijdag 15 mei 2020. Hier kan u onder deskundige leiding zelf komen cocktails en mocktails
maken. Wij zorgen de nodige ingrediënten. Meer info in bijgevoegde flyer. Inschrijven via
deze link. Deze activiteit kan uiteraard alleen doorgaan indien de coronamaatregelen niet
verlengd worden in de maand mei. Laat ons hopen van niet…

KWB online-quiz en andere activiteiten
- We kunnen ook “vanuit ons kot” meedoen met de online-quiz van KWB-Balen. Hou uw mail
de komende dagen in het oog en speel mee… voor de eer of voor een mooie prijs? In elk
geval corona-vrij!
- Ook 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!
- Traditioneel gaat onze familiedag door op Pinkstermaandag 1 juni met een recreatief
fietstochtje, (kinder)spelen en een Italiaans getint etentje. We vragen een witte pet mee te
brengen??? Volgende maand meer nieuws. Tenzij corona ook hier roet in het eten gooit…
- We voorzien dit jaar 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.
Meer nieuws volgt nog

Denk mee na (je hebt nu tijd):
In 2021 bestaat onze KWB-afdeling 75 jaar. 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.

