
 
  

 

 

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
We hadden er goede moed in om onze Jaarvergadering met pens en kip op een aan de 
coronamaatregelen aangepaste manier te laten doorgaan op vrijdag 9 oktober 2020. Er 
waren echter te weinig inschrijvingen om deze activiteit te laten doorgaan. Het zou inderdaad 
‘anders’ geweest zijn en veel mensen blijken nog angstig te zijn om samen te komen.  
 
Omdat we niet graag alles afgelasten, zochten we naar een alternatief: “Pens en kip aan 
huis”. Wie ingeschreven was, werd verwittigd, en alle andere leden kunnen hiervoor nog 
intekenen tot maandagavond 5 oktober. Onze volgende activiteiten zijn een infoavond over 
de wegcode en onze avondwandeling-in-eigen-bubbel. Beide activiteiten kunnen 
coronaproof doorgaan. 
 
We blijven ons als bestuur inzetten om mensen samen te brengen voor leerrijke én 
ontspannende activiteiten. We weten dat het corona-beestje nog lang niet weg is, maar 
hopen toch dat er stilaan iets meer mogelijk wordt. Hopelijk kan jij er dan ook bij zijn! 
 
Het bestuur 

 

Jaarvergadering 9 oktober wordt vervangen 

door ‘Pens en kip aan huis’ 
 
Voor de prijs van 5 euro bieden we pakketten aan met 3 klaargemaakte pensen of 2 
kippenbillen (klaargemaakt en in vacuümverpakking, op te warmen in de microgolf), een 
afgebakken broodje en een potje appelmoes. We leveren dit aan huis op vrijdagavond 9 
oktober 2020 tussen 17.30 en 19 uur. (Zorg dat je thuis bent, zodat de kat van de buren er 
niet mee aan de haal gaat…) 
 
Wie niet ingeschreven was voor de jaarvergadering kan dus ook genieten van de pens of kip 
aan huis, wie wél ingeschreven was bevestigt of hij/zij graag zijn pakketje thuis ontvangt. 
Je zal het wel in je bubbel moeten opeten… 
 
Inschrijven 
… kan tot maandag 5 oktober 20 uur bij je bestuurslid, via 
deze link of bij René Grobben, Korte Heide 18, tel. 014 81 21 
54 of per mail: grobben.rene@skynet.be. Schrijf 5 euro per 
persoon over op rekening nummer BE48 7875 0683 1427 van 
KWB-Balen. Je vermeldt bij je inschrijving het aantal keer 
pens of kip. 
 

oktober 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6F8-0X_yCCKhJEnkRsHYJMc6m2DLEBR3G7D5Ih4WYiGCNrg/viewform
mailto:grobben.rene@skynet.be


 

Opfrissen wegcode 
 
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. 
 
Leden nemen gratis deel; niet-leden betalen 5 euro. 
Inschrijven bij Erik Hens: 014 81 28 93, erik.hens@telenet.be.  

 

Avondwandeling 
 
Deze gaat door op vrijdag 20 november in 
eigen bubbel, dus coronaproof. Vertrek 
tussen 18 en 20 uur op het Sint-Andriesplein.  
 
Meer info en inschrijvingen bij het KWBeeke 
van november. 
 
 

Wordt verwacht… 

 
Normaal zou op de jaarvergadering de prijsuitreiking gebeuren voor de winnaars van de 
fotozoektocht en zou het jaarprogramma voorgesteld worden. 
 

Tot op één van onze activiteiten! 

 
 

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