
 
  

 

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
Wij dachten in het begin van de grote vakantie echt dat de corona-miserie (bijna) achter de 
rug was. We kregen toen van de gemeente toelating om vanaf augustus opnieuw activiteiten 
te organiseren met meerdere mensen.  
 
Maar corona stak opnieuw de kop op. De maatregelen in onze provincie en het land werden 
verstrengd. En opnieuw moesten wij onze geplande activiteiten afgelasten. De fietstocht naar 
de speeltuin in Meerhout (die met de nieuwe maatregelen toch niet open ging, zoals 
gepland) en de vissersprijskamp zal voor een andere keer zijn… Wanneer, weet niemand. 
Die onzekerheid is nog het ergste. Niet alleen voor ons als vereniging, maar voor al onze 
leden en medeburgers.  
 
Voor september planden we een wijnproeverij, maar ook die zetten we noodgedwongen nog 
‘on hold’. Drink uw wijntje dus thuis, maar doe het met mate(n)! En op anderhalve meter 
afstand… 
 
Op 9 oktober staat onze ‘JAARVERGADERING’ gepland. Het zal er een beetje anders 
uitzien, maar we willen deze activiteit toch laten doorgaan. Coronaproof, zoals dat heet. Dat 
vraagt van ons én van jullie wel extra-inspanningen. Maar wij hebben het er alleszins voor 
over. En we kijken er erg naar uit om jullie opnieuw in levende lijve te kunnen zien! 
 
Ondertussen: blijf gezond! 
 
Het bestuur 

 

Fotozoektocht in ons dorp 

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

September ‘20 

https://drive.google.com/file/d/1GLuIRZbCf0VPcRYOEYw1aGOnqX0VtPu5/view?usp=sharing


Jaarplanning 

 
Op 18 juli konden we met ons bestuur nog – met de nodige afstand én in open lucht – samen 
komen om ons volgende werkjaar te plannen. En of we plannen hebben! Je verneemt er 
alles over op onze jaarvergadering. U komt toch ook? 
 

Zwerfvuilactie 

 
De derde periode waarin we dit jaar zwerfvuil ophalen is 
voorzien van 18 september tot 4 oktober. We werken 
weer op onze drie vaste locaties, nl. op ‘t Heike, 
Steegsebaan, Misseweg, deel Molenstraat en 
Ongelberg-Sinterveld. Mensen die willen meehelpen, 
geven zo vlug mogelijk hun naam op aan iemand van 
het bestuur, zodat we de taken kunnen verdelen. Je 
bent al bedankt op voorhand. Voor deze actie krijgen wij 

van de gemeente een vaste vergoeding, die we nuttig gebruiken voor onze werking…   
 
 

Kooklessen 2020-2021 
 
Wie graag deze winter de kooklessen van KWB volgt, kan zijn naam opgeven aan iemand 
van het bestuur of aan Jef Willekens (jef.willekens@telenet.be). Doe dit ten laatste tegen 
donderdag 1 oktober. Daarna wordt een infovergadering met de liefhebbers georganiseerd 
om de kookdata af te spreken. De kooklessen gaan door in de maanden november, 
december 2020, januari en februari 2021. 
 
 

Jaarvergadering 9 oktober 
 
Op vrijdag 9 oktober 2020 gaat onze JAARVERGADERING door, met de voorstelling van 
ons jaarprogramma voor 2020-2021 en met de traditionele pens en kip. Het verloop van de 
avond zal er wel iets anders uitzien. En de deelnemers ook, met hun mondmaskers…  
 
We hebben lang getwijfeld om het te laten doorgaan. Gewikt en gewogen. Raad gevraagd, 
en nog eens heroverwogen… Als we iets organiseren, moet het in elk geval ‘coronaproof’ 
zijn. En dat is niet simpel. Bovendien weten we nog niet welke coronamaatregelen in oktober 
van kracht zullen zijn. Daarom hebben we rekening gehouden met de maatregelen die 
gelden tot eind september. In de hoop dat de opening van de scholen niet leidt tot een 
verstrenging in oktober…  
 

Want zoals de tachtigjarige Will Tura zong: hoop doet leven! En 
die boodschap willen we als KWB ook uitdragen. Al blijft 
voorzichtigheid nog steeds de moeder van de porseleinwinkel… 
(Al geldt dat niet van de schoenwinkel, moeten de curatoren 
van Brantano gedacht hebben.) Als KWB-bestuur kiezen we 
ervoor mensen samen te brengen. Daarom willen we onze 
werking vanaf oktober voorzichtig terug opstarten. Een eerste 
poging is onze jaarvergadering. Hoe we dat aanpakken – met 
jullie hulp – vinden jullie in bijgevoegde flyer. 

mailto:jef.willekens@telenet.be


 
 

Wordt verwacht… 

 
Op dinsdag 27 oktober 2020 om 19.30 uur plannen we in een (grote) vergaderzaal van het 
parochiecentrum een ‘opfrissingsavond rond de wegcode’. Voor iedereen die wel eens 
twijfelt aan de betekenis van de (nieuwe) verkeersborden en de recent gewijzigde 
verkeersregels… En ook voor diegenen die nooit twijfelen en toch fouten maken in het 
verkeer… de toelichting gebeurt onder meer via filmpjes en animaties, en er is nadien nog 
ruimte om vragen te stellen. Meer info op het KWBeeke van oktober. 
 
Op vrijdag 20 november 2020 gaat onze avondwandeling/zoektocht door. Je kan dit nu al 
noteren in je agenda. Volgende maand meer details. 
 

Tot op één van onze activiteiten! 
 
 

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