
 
  

 

 

 
Goede vrienden van KWB-Balen, 
 
Er is weeral een maand voorbij. Zonder KWB-activiteiten lijken de dagen steeds weer op 
mekaar. We hebben wel een jaarprogramma, maar moeten ‘live’ activiteiten steeds maar 
uitstellen. Gezellig is anders, maar uw en onze gezondheid is nog steeds het hoogste goed. 
Als we straks mekaar – vanop afstand – een gelukkig en gezond 2021 toewensen, zal dat 
een heel andere betekenis hebben… 
 
Toch zitten we met het KWB-bestuur niet op onze luie krent. Getuige hiervan deze 
nieuwsbrief, waarin we terugblikken op de voorbije activiteiten. (U leest het goed: 
activiteiten!) en opnieuw vooruit denken naar volgend jaar. 
 
Ondertussen willen we als vereniging onze verantwoordelijkheid blijven opnemen in deze 
crisistijd. Al hopen we dat we jullie straks weer in levende lijve mogen zien samen brengen… 
 
Hou jullie gezond! 
 
Het bestuur 
 

Even terugblikken…  
 
- Ondertussen ging onze samenaankoop van chocolade voor de Sint door: alles te samen 
werd ongeveer 170 kg. chocolade verdeeld bij onze leden. En dat allemaal coronaproof! 
 
- De tien winnaars van onze KWB-fotozoektocht mogen volgende week hun prijs in 
ontvangst nemen. 
 
- We promootten het ’ontbijt aan huis’ ten voordele van het parochiecentrum ook bij onze 
leden. Omdat wij al 75 jaar genieten van de gastvrijheid van het PC én om een geste te doen 
naar onze eigen leden, kregen al onze leden, die via ons een ontbijt bestelden, korting. 
Ondertussen zijn de inschrijvingen hiervoor afgesloten. Langs onze KWB werden 24 
geschenkmanden, 48 ontbijten voor volwassenen en 16 voor kinderen besteld. Die worden 
op 6 december door onze bestuursleden aan huis geleverd. Namens het bestuur van het 
parochiecentrum willen we al onze leden die een ontbijt bestelden, van harte bedanken voor 
de steun. En namens het KWB-bestuur: smakelijk eten! 
 

- En dan is er nog het virtueel bezoek van Sinterklaas. Gezien de leeftijd van 
de goedheilige man en de lockdown, kon de Sint dit jaar niet fysiek bij je 
binnen komen. Voor wie inschreef, zorgde hij voor een videoboodschap, 
specifiek voor elk (klein)kind van onze leden. 
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Vergeet je ledenbijdrage niet… 
 
Er was gevraagd je lidgeld voor 2021 voor KWB te betalen tegen 30 november 2020. Zo’n 
95% van onze leden heeft dit stipt gedaan. Heel veel dank daarvoor. Voor het vertrouwen in 
onze vereniging én voor je steun aan onze werking. 
 
Ook al was het een raar jaar, met weinig activiteiten, toch is het de moeite om lid te blijven 
en alsnog je lidgeld te betalen. Doe het vandaag nog! Schrijf 25 euro over op rekening 
nummer BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen, met vermelding “lidgeld 2021 + uw naam”.  
 
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. 
Als je nu je lidgeld hernieuwt mis je de extra-kortingsbon van 5 euro niet, 
die KWB-nationaal bij de Raak van januari aanbiedt. Deze is te gebruiken 
voor één van de activiteiten van onze afdeling.  
 
En denk eraan: lid zijn van KWB loont altijd. Naast onze eigen acties en 
samenaankopen, biedt ook KWB-nationaal geregeld kortingen.  
 
 

Uitstel is geen afstel   
 
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.  
 
Voor de infoavond “opfrissing wegcode” van 27 oktober hebben we al 

twee avonden gereserveerd, nl. de dinsdagen 2 en 16 maart 2021. Geïnteresseerden 
kunnen deze 2 data alvast noteren in hun agenda. Iedereen die ingeschreven was voor 27 
oktober, zal hierover persoonlijk verwittigd worden. En een verwittigd man of vrouw is er 
twee waard… 
 
 

Een alternatieve thema-avond? 
 
Onze thema-avond van 23 januari, die bedoeld was als start van ons feestjaar voor 75 jaar 
KWB Balen, kunnen we ook niet laten doorgaan omwille van de gekende reden. Maar we 
zouden KWB niet zijn, als we geen alternatief voorzien. Lees er alles over in bijgevoegde 
aankondiging of bestel rechtstreeks via de link onder de afbeelding. 
 

 
 
We beloven alvast dat we er in 2022 terug zijn met een knaller van een feest! 



 
 

Andere ideetjes voor het (einde) jaar   
 
 
Met de doe-boxen van KWB beleef je 
tijdens deze feestdagen mooie momenten 
samen. In de Spelbox vind je vier leuke 
gezelschapsspelen, in de Tuinbox zitten 
zes opdrachten rond natuur met 
(knutsel)materiaal, en met de Familiebox 
haal je maar liefst tien verrassende 
activiteiten voor het ganse gezin in huis. Je 
krijgt alles wat je nodig hebt voor een leuke 
activiteit aan huis geleverd. Met de code ‘kwbleden’ geniet je bovendien van 5 euro korting 
op je bestelling. Meer info op de website van share-a-box. 
 
Zo gauw het terug mag, geniet je bij Sunparks van de mooiste plekken in België. Ga op 
ontdekking in de bossen in de Kempen of uitwaaien aan de Belgische kust. Het subtropische 
zwembad Aquafun staat garant voor ontelbaar veel uren plezier voor groot en klein, ook 
wanneer het weer wat minder is. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen in de Kids World, 
ze kunnen klimmen, klauteren, glijden, springen en nog veel meer. En wat meer is: KWB-
leden genieten van 40% korting op een midweek-, weekend- of weekverblijf bij Sunparks. 
Boek nu via deze speciale KWB-link! 
 
Van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 kan je met je eigen gezin deelnemen aan 
de gratis Biesakker Kerst Wandeling. Die start uiteraard aan het Jeugdcentrum Biesakker.  
Ontdek de wandelroute op: www.biesakkerkerst.be. Een mooie kans om uit je kot te 
komen… en een stukje Balen al wandelend te ontdekken. 
Volgend jaar, nl. op 26 december 2021 is er opnieuw een Biesakker Kerst Wandeling, mét 
sfeermarkt! 
 
 

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


