
 
  

 

 

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
Het goede nieuws: ons alternatief voor de Jaarvergadering was een succes: 120 leden 
bestelden ”Pens en kip aan huis” en genoten van een KWB-activiteit in hun eigen bubbel. 
Al is het natuurlijk plezanter als we met de groep samen kunnen eten, babbelen, 
vogelpikken, kaarten en ‘zwansen’ zoals in de goede oude tijd… Ons jaarprogramma kon 
niet ‘live’ voorgesteld worden, maar we moesten het doen met een kleurrijke A3-folder. Vul 
de data maar in op je agenda… Al is ons jaarprogramma ook ‘onder voorbehoud’ van je-
weet-wel-wat. 
 
Het slechte nieuws: door de tweede coronagolf moeten we voorlopig alle activiteiten 
uitstellen tot een latere datum. De infoavond over de wegcode op 27 oktober werd na 
overleg met de gemeente en KWB-nationaal uitgesteld. De ingeschrevenen werden 
verwittigd. Door onze avondwandeling-in-eigen-bubbel niet te laten doorgaan op 20 
november, geven we gehoor aan de oproep om te vermijden dat mensen buiten de eigen 
bubbel samen komen.  
 
Wij nemen als vereniging onze verantwoordelijkheid en hopen zo ons (kiezel)steentje bij te 
dragen aan een oplossing voor deze crisis. Al bloedt ons hart dat we niet meer kunnen doen 
wat we zo graag doen: mensen samen brengen… 
 
Hou jullie goed! 
 
Het bestuur 
 

Uitstel is geen afstel   
 
Volgende activiteiten van dit najaar konden niet doorgaan of stelden we uit tot een latere 
datum. We willen deze opnieuw plannen zo vlug het kan. Hopelijk in het voorjaar van 2021.  
- de infoavond “opfrissing wegcode” van 27 oktober; we proberen een datum vast te leggen 
in de eerste helft van 2021 
- de avondwandeling van 20 november; zodra het terug kan en mag… 
- de praatcafés van 25 november én 16 december 
- de kooklessen van dit najaar worden opgeschort tot het voorjaar van 2021; de 
ingeschrevenen worden op de hoogte gehouden 
 
Indien het terug mag en kan, beginnen we 2021 met volgende activiteiten: de praatcafés van 
13 januari en 10 februari, de wandeldag op 31 januari vanuit Sint-Janneke, de infoavond 

“bike en e-bike” op 25 februari en de kooklessen. Wat we gaan doen 
met het thema-feest van 23 januari, dat bedoeld was als start van ons 
jubeljaar, laten we volgende maand weten…  
 

november ‘20 



Ledenbijdrage 2021 
 
Het was een raar jaar, met heel weinig activiteiten… Toch zit het er weeral bijna op. Tijd om 
je lidmaatschap te vernieuwen. In bijlage vind je meer informatie hierover. Als 
compensatie voor de gemiste activiteiten bieden wij als KWB-Balen een korting van 5 euro 
op je lidgeld. In plaats van 30 euro betaal je dus 25 euro per gezin. Ook KWB-nationaal 
doet een inspanning en biedt bij de Raak van januari een extra kortingsbon van 5 euro, te 
gebruiken voor één van de activiteiten van onze afdeling.  
 
Overigens: lid zijn van KWB loont altijd. Er zijn onze eigen acties en 
samenaankopen, maar ook KWB-nationaal biedt geregeld kortingen. Zo 
is er bij de Raak van deze maand een bonnenboekje met allerlei 
kortingen bij bekende zaken. Dus: doe je profijt met KWB! 
 
Omwille van de gekende reden, zal je bestuurslid NIET bij je langs komen om de bijdrage te 
innen, maar willen we vragen om voor 30 november de 25 euro over te schrijven op rekening 
nummer BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen, met vermelding “lidgeld 2021 + uw naam”.  
 

Komt hij of komt hij niet? 
 

Zelfs voor Sinterklaas is het een moeilijk jaar. Gezien de leeftijd van de 
goedheilige man en de lockdown, zal de Sint dit jaar niet fysiek bij je binnen 
komen. Wel zal hij zorgen voor een videoboodschap, specifiek voor elk 
(klein)kind van onze leden.  
 
Meer info: zie uitnodiging sint in bijlage. 

 

Prijzen fotozoektocht 
 
Normaal zou op de jaarvergadering de prijsuitreiking gebeuren 
voor de winnaars van onze  fotozoektocht. Op onze website vind je 
de uitslag van de fotozoektocht en de lijst met de tien winnaars. De 
winnaars worden gecontacteerd om hun prijs te komen afhalen. 
 

Ontbijt parochiecentrum 
 

De belangrijkste financiële acties van het parochiecentrum, het 
jaarmarktrestaurant en de Sint-Andriesfeesten konden dit jaar niet 
doorgaan door de coronacrisis. Om toch wat geld in het laatje te 
krijgen organiseert de vzw achter het PC op zondag 6 december 
2020 een ‘ontbijt aan huis’. Omdat wij al 75 jaar genieten van de 
gastvrijheid van het PC én om een geste te doen naar onze eigen 
leden, willen we als KWB een duit in het zakje doen. Al onze leden, 

die een ontbijt bestellen via de KWB, krijgen van ons een korting. 
 
Een kinderontbijt bestaat uit 2 sandwiches, een doosje ontbijtgranen, een brikje melk, 
chocopasta, een fruitkaasje, een kinderkoekje, een banaan en een verrassing. KWB-leden 
betalen hiervoor 5 euro in plaats van 7 euro. 
 

https://kwbbalen.files.wordpress.com/2020/11/2021-brief-ledenbijdrage.pdf
https://kwbbalen.files.wordpress.com/2020/11/uitnodiging-sint-filmpje.docx
https://kwbbalen.files.wordpress.com/2020/11/antwoorden-zomerzoektocht-kwb.pdf
https://kwbbalen.files.wordpress.com/2020/11/winnaars-zomerzoektocht-2020.pdf


Een volwassenontbijt bestaat uit een croissant, een rozijnenbol, een witte pistolet en een 
donker broodje, boter, confituur, smeerkaas, een yoghurtje, kaas, hesp, een chocolaatje en 
speculoos, een appel en een fruitsapje. KWB-leden betalen hiervoor 12 euro in plaats van 14 
euro. 
 
Een geschenkmand bevat 2 croissants, 2 rozijnenbollen, 2 pistolets, 2 broodjes, 2 
sandwiches en 2 koffiekoeken, boter, confituur, yoghurtjes, 2 gekookte eieren, kaas, hesp, 
gerookte zalm, chocolaatjes, appels én een fles prosecco. KWB-leden betalen hiervoor 30 
euro in plaats van 35 euro. 
 
Deze korting geldt alleen voor leden van onze KWB, die bestellen via onze vereniging! 
 
Bestellen kan via deze link of door een mailtje te sturen naar kwbbalen@outlook.com, met 
vermelding van wat je bestelt, en moet gebeuren voor 20 november. Tegelijk schrijf je het 
verschuldigde bedrag over op rekening nummer BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen, met 
vermelding van het soort ontbijt dat je bestelt en het aantal. 
 
Het ontbijt wordt door een van onze KWB-bestuursleden aan huis gebracht tussen 8 en 9.30 
uur. Word je niet graag gewekt door de bel, zet dan een overdekte mand of doos aan je 
deur, dan plaatsen we daarin je bestelling. 
 
Bedankt voor uw steun aan het PC en eet smakelijk! 
 
 

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