
 

 

 

  

 
Goede vrienden van KWB-Balen, 
 
Hopelijk heeft iedereen de feestdagen op een fijne wijze doorgebracht en het nieuwe jaar 
met hoopvolle perspectieven ingezet. Ook ons KWB-bestuur heeft niet stilgezeten en op een 
avond tussen de feestdagen hebben we onze hoofden virtueel bij mekaar gestoken om de 
voorbije activiteiten te evalueren en de komende te plannen. Dat is niet zo gezellig als een 
normale bestuursvergadering, maar we proberen er alvast het beste van te maken.  
 
In deze nieuwsbrief – de eerste van het nieuwe jaar – blikken we nog even terug op het 
voorbije jaar en de voorbije activiteiten. Maar we willen vooral ook op een positieve manier 
vooruitkijken. Daarom zeggen we nu met zijn allen: “Op naar het feestjaar van ons 75-jarig 
bestaan!” 
 
We hopen dat jullie het goed stellen. Al onze wensen voor een gezond nieuw jaar zijn dit jaar 
méér dan een cliché… Hou jullie actief en  gezond! 
 
Het bestuur 
 

Terugblik op een bizar jaar…  
 
2020 was toch wel een bizar jaar. Alles begon nog prima met een druk bijgewoonde 
infoavond over ‘stroom op je dak’, een gezellig praatcafé met nieuwjaarsdrink en een alweer 
fel gesmaakte thema-avond ‘KWB goes Proms’. Onze wandeldag in Hulsen kreeg af te 
rekenen met stormweer en moest ’s middags uit veiligheidsoverwegingen vroegtijdig 
afgeblazen worden. Er was verder nog een interessante infoavond ‘Van slapen lig je toch 
niet wakker’ en ons bezoek aan Charleroi was boeiend en leerzaam. 
 
En toen kwam corona. We planden nog een hele reeks activiteiten, om ze daarna 
noodgedwongen weer af te gelasten of een jaar uit te stellen. Zo 
werd ons weekend in Kortrijk verplaatst naar april 2021. Maar 
het is zeer de vraag of en onder welke voorwaarden het dit jaar 
kan doorgaan. Hetzelfde verhaal voor de avondwandeling, de 
dauwtrip en de familiedag. En nog tal van andere activiteiten, die 
we hopen te hernemen op een latere datum. 
 
We bleven echter niet bij de pakken zitten en verschillende activiteiten werden herbekeken, 
zodat ze online of ‘in eigen bubbel’ konden doorgaan. Een wandelzoektocht in eigen bubbel 
in onze gemeente en de jaarvergadering werd vervangen door ‘Pens en kip aan huis’. We 
ondersteunden het ontbijt van het parochiecentrum en boden onze leden een fijne korting 
aan. En zelfs de Sint kwam via het kleine of grote scherm tot bij onze leden thuis, met een 
aangepaste boodschap voor de (klein)kinderen.  
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We kregen meerdere berichtjes en reacties van onze leden, waaruit bleek dat ze de 
inspanningen om in deze moeilijke periode toch bepaalde zaken te organiseren, erg 
apprecieerden. Dat deed ons deugd. Ook het feit dat bijna alle leden hun lidmaatschap 
vernieuwden, was voor ons een hart onder de riem. Het is voor ons een stimulans om er 
weer vol tegenaan te gaan. 
 
Als we de nieuwsberichten mogen geloven, komt er stilaan licht aan het einde van de tunnel. 
Een vaccin moet corona verslaan en de normaliteit terugbrengen in de samenleving. We 
durven als KWB dan ook opnieuw hardop dromen van ‘live’ activiteiten. Al zal het nog niet 
voor morgen zijn… 
 

Voorbije activiteiten 
 
- Ondertussen ging onze samenaankoop van potgrond en meststof door. Dit gebeurt in 
samenwerking met kwb-Hulsen en Meerhout. De bestellers noteren best volgende datum om 
hun goederen te gaan afhalen: zaterdag 13 februari 2021 tussen 8 en 10 uur aan de kerk in 
Hulsen. 
 
- De 10 winnaars van onze KWB-fotozoektocht hebben hun feestelijke prijs in ontvangst 
genomen. 
 

- En dan was er nog het virtueel bezoek van Sinterklaas. Dit bezoek 
gebeurde via een specifiek voor elk gezin opgenomen filmpje. De reacties 
van de kinderen, ouders en grootouders waren uiterst positief. Sommige 
kinderen waren wel verontwaardigd dat de brave Sint alles over hen kon 
terugvinden in zijn grote boek. Dit is zeker voor herhaling vatbaar…  
 

- Onze ledenbijdragevernieuwing werd afgesloten op 15 december. Een klein aantal leden 
heeft spijtig genoeg afgehaakt. Zo heeft onze afdeling begin 2021 nog 110 gezinnen in haar 
ledenbestand. 
 

Uitstel van activiteiten  
 
Door de nog steeds geldende coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om volgende 
activiteiten te annuleren: 

- Het praatcafé van woensdag 15 januari 

- Onze wandeldag van zondag 31 januari 
 

Alternatieve thema-avond aan huis 
 
Onze thema-avond van 23 januari moest een feestelijk startmoment zijn voor ons 
jubileumjaar naar aanleiding van 75 jaar KWB Balen. Omwille van de gekende reden zijn we 
genoodzaakt een alternatief aan huis te voorzien. Vorige maand bezorgden we hierover 
reeds de nodige informatie. Je vindt deze nogmaals in bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
Je kan hiervoor nog inschrijven tot woensdag 13 januari door het inschrijvingsbewijs binnen 
te brengen bij een bestuurslid of via de volgende link of de link onder de afbeelding. 
https://forms.gle/3go7bJxofHDAzcAC9 



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

 
Gebruik de activiteitenbon 2021! 
 
In de Raak van januari, die binnenkort bezorgd wordt, vindt 
elk kwb-gezin een activiteitenbon. Daarmee krijgen jullie 5 
euro korting op een activiteit die onze afdeling organiseert 
voor 1 juli. Bezorg je deze bon aan je bestuurslid samen met 
je inschrijving, dan wordt deze korting direct afgetrokken van 
het te betalen bedrag voor deelname aan die activiteit. 
 

Samenaankoop zaden voor je eigen hofke 
 
In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie het bestelformulier voor de tuinzaden. De 
leverancier vraagt om voor 15 januari te bestellen om een snelle en volledige levering te 
garanderen. Maak dus snel je keuze. Er zijn twee mogelijkheden om je keuze door te geven:   
- ofwel vul je het formulier (Excel) digitaal in, je slaat het op, en mailt het terug naar Luc Vos 
lucenjoelle@gmail.com  
- ofwel doe je het niet digitaal, dan print je het laatste blad af en bezorgt het ingevuld terug 
aan Luc of een ander bestuurslid. 
 

Info-avond Bike en E-bike 
 

Deze infoavond gaat door op donderdag 25 februari om 20 uur in het PC 
en is geschikt voor alle fietsers. Er is een opfrissing van de wegcode en 
aandacht voor nieuwe wetgeving, onderhoud van de fiets, veiligheid en 
de nodige vaardigheden. Met de opmars en de hogere snelheid van de 
elektrische fiets, stijgt helaas ook het aantal ernstige verkeersongevallen 
met fietsers. In deze infoavond leer je bewuster omgaan met de risico’s 
die verbonden zijn aan deze hogere snelheden en je leert hoe je kan 
anticiperen bij gevaarlijke situaties om zo je veiligheid te verhogen als 
fietser. Er wordt een presentatie gegeven van ongeveer twee uur en de 
deelnemers krijgen de kans om vragen te stellen aan de ervaren 
lesgever. Meer info op bijgevoegde flyer. 

 
Leden van KWB kunnen gratis deelnemen, niet leden betalen 5 euro. Inschrijven kan via je 
bestuurslid, een mail naar lucenjoelle@gmail.com, deze link 
(https://forms.gle/buYZw19KwJi1LBaT6) of de link onder de afbeelding. 
 

Online cursus ‘Opfrissing wegcode’ 
 
Ter vervanging van de afgelaste infoavond op 27 oktober 2020 voorzien we een 
onlinecursus (Webinar Opfrissing Wegcode) op de dinsdagen 2 en 16 maart 2021. Je kan 
inschrijven voor beide avonden. Er worden maximum 50 deelnemers per avond toegelaten. 



Wie al ingeschreven was voor 27 oktober, wordt hierover 
persoonlijk verwittigd. Alle ingeschrevenen ontvangen een 
kleine week op voorhand een link waarop men het Webinar kan 
volgen. 
 
Meer info vind je op de flyer in bijlage. Geïnteresseerden 
kunnen zich nu al inschrijven door een mail te sturen naar erik.hens@telenet.be  
 
 
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
 


