KWB-Balen JAARPROGRAMMA 2020-2021

(Onder voorbehoud… van corona-afgelastingen)

Opfrissen wegcode

Infoavond op dinsdag 27 oktober 2020 om 19.30
uur in het parochiecentrum. Voor iedereen die wel
eens twijfelt aan verkeersregels…

Avondwandeling

Op vrijdag 20 november 2020 in eigen bubbel, dus
coronaproof. Vertrek tussen 18 en 20 uur op het
Sint-Andriesplein. (Ook op 19 november 2021)

Praatcafé’s

Bezoek Sint en Piet

Op de woensdagen 25 november, 16 december, 13
januari 2021 en 10 februari in het Jeugdcentrum
Biesakker.

Op dinsdag 1 en woensdag 2 december, in een
aangepaste vorm omwille van de Spaanse
lockdown? (Ook op 31/11 en 1/12/21)

Kooklessen 2020-2021

Thema-avond

Voor de liefhebbers die graag samen koken en
leren van mekaar. Gaat door in de wintermaanden
van 2020 en 2021.

Feesteditie 75 jaar KWB-Balen op zaterdag 23
januari 2021 in het parochiecentrum.
We zien wel wat het wordt…

Wandeldag

Bike en E-bike

Op zondag 31 januari 2021,vanaf 9 uur met vertrek
vanuit Sint-Janneke in Balen-Gerheide.

Hoe veiliger de baan op met een e-bike? Workshop
op donderdag 25 februari 2021 om 19.30 uur in het
parochiecentrum.

Dagtrip ‘onder de grond’

Weekend Kortrijk

Daguitstap naar Antwerpen met bezoek aan de
ruien en het Museum Plantin-Moretus, op zaterdag
6 maart 2021.

Tweede poging: van 9 tot 11 april 2021. We
verblijven in de moderne Jeugdherberg.

Dauwtrip

Familiedag

Op 1 mei 2021 om 6.30 uur op de Keiheuvel; de
kids-trip vertrekt om 7.30 uur. Achteraf om 8.30 uur
ontbijt in het Dienstencentrum Keiheuvel.

Met een familiecompetitie met allerlei (volks)spellen
en uiteraard ook wat te eten… Op pinkstermaandag
24 mei 2021 in de namiddag.

KWB zomert…

75 jaar KWB-Balen

Een fietstocht, een vissersprijskamp en andere
activiteiten in de zomer van 2021. Als corona het
toelaat…

Tijdens het weekend van 18-19 september 2021
vieren we 75 jaar KWB-Balen, met diverse
activiteiten rond het parochiecentrum.

Jaarvergadering 2021

Mijn fitte fiets

Met pens en kip en voorstelling van het
jaarprogramma 2021-2022. Op vrijdag 8 oktober
2021

Workshop fietsonderhoud en herstel. Op 19 of 21
oktober 2021 in het Parochiecentrum te Balen.

Ontbijt aan huis…

Andere activiteiten

Op zondag 6 december 2020 organiseert het
Parochiecentrum een ‘ontbijt aan huis’. Onze leden
krijgen een korting als ze inschrijven via de KWB.
Zo bieden we hen iets terug voor de gemiste
activiteiten van het voorbije jaar én ondersteunen
we het parochiecentrum.
Hou het KWBeeke in het oog voor meer info!

- Wijnproefavond, cocktails maken, … Nog te
plannen…
- Samenaankoop van chocolade, potgrond,
meststoffen, enzoverder…
- Zwerfvuilophaling: drie keer per jaar in bepaalde
straten van onze gemeente.

KWB is er voor u!

