
 
  

 

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
Hier zijn we weer met onze maandelijkse nieuwsbrief. We blikken terug op enkele voorbije 
activiteiten en nodigen u uit op onze komende activiteiten. We werpen ook al een blik op de 
verdere toekomst. Noteer de data nu al in je agenda!  
 
Het bestuur 
 

Even terugblikken 
 
Over onze wandeldag op 9 februari zijn we snel uitgepraat… Alles 
was netjes voorbereid en we waren klaar om de ‘massa’ te 
ontvangen. Maar dat was zonder ‘code oranje’ gerekend. In de 
voormiddag kwamen nog zo’n 150 dapperen opdagen, maar tegen 
de middag moesten we uit veiligheidsoverwegingen de 
inschrijvingen afsluiten. Een streep door de rekening… Volgend jaar 
op 31 januari is er hopelijk beter weer… 

 
Ons laatste praatcafé was weer een succes. We beslisten op het 
bestuur om deze activiteit in de lente niet verder te zetten. We zijn er 
terug in de wintermaanden: november, december, januari (met 
nieuwjaarsdrink!) en februari. En we hopen dat u er dan ook weer bij 

zal zijn! 
 
Dan was onze infoavond “Van slapen lig je toch niet wakker?” op 18 
februari wel weer een schot in de roos met 40 deelnemers. En 
vooral: niemand viel in slaap bij de deskundige uitleg van de 
spreekster!  
 

Film “Rabot” op 20 april 
 
'Rabot' is een prachtige documentaire van de Gentse cineaste Christina 
Vandekerckhove, die een eerlijk portret brengt van kwetsbare en 
kansarme mensen. Rabot vertelt het verhaal van een sociaal woonblok 
dat tegen de vlakte moet en volgt een aantal bewoners tijdens de laatste 
maanden van hun leven in de woontoren. Een raamvertelling over liefde, 
eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving. 
Na de film, die 93 minuten duurt, is er een korte nabespreking met een 
ervaringsdeskundige en een medewerker van Welzijnszorg Inkom: vrije 
gift ten voordele van actie M.I.N.  

Maart 2020 



 
Deze activiteit is een samenwerking tussen KWB-afdelingen van Balen, Dessel, Retie en Mol 
en gaat door in de podiumzaal van ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, in Mol op 20 april 2020 om 
19.30 uur Info: Stefaan De Wit 014 319717 stefaan.de.wit@telenet.be.  
 

1 mei: Dauwwandeling + kids-trip + ontbijt 
 
Al enkele jaren organiseren we op 1 mei een dauwwandeling voor 
de vroege vogels van onze KWB-afdeling, vrienden en 
familieleden. Vanaf dit jaar voorzien we ook een kortere trip met 
aangepaste activiteiten voor de (klein)kinderen. Deze kids-trip 
duurt ongeveer een uurtje en vertrekt om 7.30 uur. De 
dauwwandeling is 9 km lang en start om 6.30 uur. Samenkomst op 
de parking aan frituur ’t Enneke op de Keiheuvel. Het ontbijt wordt 
geserveerd rond 8.30 uur in het Dienstencentrum Keiheuvel.  
 
Meer info op onze website of op bijgaande flyer; inschrijven via je bestuurslid of via deze link. 
 

Biesakkerrun: ook op 1 mei 
 
Deze stratenloop vertrekt aan het jeugdcentrum Biesakker en 
kadert in het Falos Jogging-criterium. Het verharde parcours 
brengt de deelnemers langs een stukje mooie Balense natuur 
in een lus van 4 kilometer.  De Kids en G-sporters vertrekken 
om 10.15 uur en lopen 200, 600 of 1200 m. De joggers starten 
om 10.45 uur en lopen 4, 8 of 12 km. 
Meer info en inschrijven via: www.biesakkerrun.be/. 
 

15 mei: cocktail en mocktailavond 
 
Op vrijdag 15 mei kan u zelf komen cocktails en mocktails maken. Wij zorgen voor een 
deskundige begeleiding en de nodige ingrediënten. Volgende maand krijg je meer info. 
 

Zwerfvuil? KWB ruimt op! 
 
We ruimen weer zwerfvuil op het Heike, de Biesakker en Ongelberg-Steegsebaan, en dit 
tussen 23 en 29 maart 2020. Wie wil helpen stuurt een mailtje naar kwbbalen@outlook.com.  
 

In 2021 bestaat onze KWB-afdeling 75 jaar 
 
We beginnen stilaan na te denken wat we zoal zouden kunnen organiseren in dit 
jubileumjaar. Denken jullie ook mee? Geef je ideeën door aan je bestuurslid of stuur een 
mailtje 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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