
 

 

 

 
 

 
Goede vrienden van KWB-Balen, 
 
Het gaat nog steeds niet goed met de bestrijding van de pandemie en ook onze KWB-
activiteiten staan op een laag pitje. Toch blijft ons bestuur niet bij de pakken zitten en online 
verder vergaderen en plannen. Dat dit ook in deze moeilijke tijden tot goede initiatieven leidt, 
mag blijken uit deze nieuwsbrief, die we beginnen met een verslagje van onze ‘thema-avond 
aan huis’. Verder gaan we in telex-stijl door de rest van de geplande activiteiten…  
 
Later dit jaar organiseren we onder meer een tentoonstelling rond 75 jaar KWB-Balen. We 
zoeken nog foto’s, films, affiches of ander materiaal ‘van vroeger’. Misschien op zolder bij je 
ouders? Wie materiaal heeft, mag dit altijd laten weten. 
 
We blijven positief en testen negatief… en we hopen van u hetzelfde! 
 
Het bestuur 
 
 

Thema-avond aan huis was succes! 
 
Corona heeft ons allen al bijna een jaar in een houdgreep. En ook in 2021 lijkt dit enge beest 
zijn greep niet zomaar te lossen. Als vereniging is het onmogelijk mensen samen te brengen. 
Bij KWB-Balen kunnen we echter rekenen op een vindingrijk bestuursteam, dat zich door het 
virus niet tegen het canvas laat boksen. Wel waren we verplicht om veel van onze 
activiteiten uit te stellen of aan te passen. 
 

Zo stond op 23 januari 2021 onze jaarlijkse thema-avond gepland. Dit is 
steevast ons eerste groot evenement van het jaar. Bovendien zou het dit 
jaar de start zijn van onze viering van 75 jaar kwb-Balen. We zijn er 
samen in geslaagd om deze avond om te toveren tot een leuk en lekker 
alternatief, dat coronaproof kon verlopen voor onze (bestuurs)leden.  
 
In plaats van iedereen samen te brengen en hen te laten genieten van 
een omvangrijk buffet, besloten we om de thema-avond aan huis te 
leveren. Onze leden mochten zelf een driegangenmenu samenstellen uit 
het aanbod van een plaatselijke traiteur. Daar bovenop kregen ze van 
onze kwb-afdeling een fles cava cadeau. Ze dienden dus enkel de 

benen onder hun eigen tafel te schuiven en vanop afstand te klinken op ons 75-jarig 
bestaan.  
 
Om alles veilig te laten verlopen stelden twee dappere kwb-leden hun garage ter beschikking 
om maar liefst 129 menu’s te verdelen. Dat was een hele garage vol met lekkere maaltijden! 
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Om door het culinaire bos de bomen nog te zien werd ook een paar 
extra kinderhandjes ingeschakeld… En om de buren niet de indruk te 
geven dat er een lockdownfeestje plaatsvond, konden de 
bestuursleden de keurig verpakte pakketten voor hun leden op een 
apart afgesproken uur komen afhalen. Met de nodige afstand en 
respect voor ieders gezondheid.  
 
Het aan huis bezorgen van de gerechten verliep rimpelloos. Achteraf 
waren er alleen maar positieve reacties van onze leden. Uiteraard is 
het niet hetzelfde als een echte thema-avond, maar toch een waardige 
vervanger in deze speciale tijden. Hopelijk kunnen we in 2022 
allemaal weer gezellig samen tafelen en tussen pot en pint zeggen dat de thema-avond aan 
huis van 2021 een echt succes was.  
 
We beloven alvast dat we er in 2022 terug zijn met een KNALLER van een feest! 
 
 

Periode activiteitenbon verlengd! 
 
In de Raak van januari stond op blz. 9 een activiteitenbon, aangeboden door KWB-Nationaal. 
Daarmee krijg je 5 euro korting op een activiteit naar keuze die onze afdeling dit jaar 

organiseert. In de Raak stond nog vermeld dat je die moest 
gebruiken voor een activiteit tussen 1 januari en 30 juni.  
 
Ondertussen is deze periode verlengd tot het einde van het jaar. 
Vergeet niet de bon uit te knippen! Alleen originele bonnen zijn 
geldig. Als je inschrijft voor een activiteit, bezorg je deze bon aan 
je bestuurslid, samen met je inschrijving. Je betaalt dan 5 euro 

minder voor deze activiteit. Maak gebruik van deze korting!  
 
 

Stand van zaken activiteiten  
 
- Ter herinnering: wie potgrond of meststof bestelde, moet zijn goederen gaan afhalen op 
zaterdag 13 februari 2021 tussen 8 en 10 uur aan de kerk in Hulsen. 
 
- Door de nog steeds geldende coronamaatregelen moeten we het praatcafé van woensdag 
10 februari annuleren. Bij het praten onder invloed stoten we volgens virologen teveel 
partikels uit…  
 
- De infoavond ‘Bike en E-bike’, die door zou gaan op 25 februari wordt verplaatst naar een 
latere datum. We houden u op de hoogte. Blijf fietsen ondertussen! 
 
- Ook de daguitstap ‘Antwerpen onder de grond’ van 6 maart gaat om begrijpelijke redenen 
niet door. Dit is immers geen activiteit in open lucht. En zeker niet in frisse lucht… 
 
- De onlinecursus (Webinar Opfrissing Wegcode) gaat uiteraard wél door 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, werd hierover persoonlijk 
verwittigd. Alle ingeschrevenen ontvangen een kleine week op 
voorhand een link waarop men het Webinar kan volgen. Meer 



info op de flyer in bijlage. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven door een mail te 
sturen naar erik.hens@telenet.be  
 
- Voor wie ingeschreven is voor de kooklessen, is er ook voorzien in een online alternatief: 
‘Koken met baard’, telkens in een ander thema, nl. op 23 februari (Zweden), 4 maart (China) 
en 9 maart (België). De liefhebbers die in oktober inschreven, worden hierover verwittigd. 
 
- Wat het ‘Guldensporenweekend’ in Kortrijk van 9 tot 11 april betreft, worden de 
(on)mogelijkheden gecheckt en laten we ten laatste volgende maand iets weten. 
 

- We organiseren dit jaar ook een samenaankoop van 
chocolade-eieren voor Pasen. In bijlage bij deze nieuwsbrief 
vind je het bestelformulier. Bezorg dit ingevuld terug aan een 
bestuurslid of mail het naar kwbbalen@outlook.com, en dit voor 
13 maart 2021. 
 

Bestellen kan ook door te klikken op de afbeelding of via deze 
link.. 

 
- Naar het schijnt is de Paashaas verdwenen… Tussen 1 en 30 april organiseren we een 
grote zoektocht. We laten volgende maand weten hoe we dit aanpakken. Zo heb je weer iets 
om naar uit te kijken…  
 
 

KWB-familiechallenge: ’63 dagen tijd’ 
 
KWB nodigt families (ook grootouders met hun kleinkinderen) uit 
om van de krokus- tot en met de paasvakantie mee te doen aan de 
‘familiechallenge’. Gedurende deze periode van 9 weken of 63 
dagen krijgen jullie elke week per mail een nieuwe uitdaging.  
 
Al het materiaal dat je daarvoor nodig hebt, vinden jullie in de 
“Familiebox”. Die bestel je via de website www.shareabox.be. Dit 
doe je best voor het begin van de krokusvakantie. Als lid van KWB 
krijg je korting met de bon uit je voordelenboekje, dat je ontving bij 
de Raak van november 2020.  
 
Daarna stuur je een mail naar kwbbalen@outlook.com om te melden dat je met je gezin 
meedoet aan “63 dagen tijd”. De Familiebox wordt aan huis geleverd en vanaf dan krijg je 
elke maandag een mail van ons met de uitleg over de “uitdaging van die week”. Dit 
gedurende 9 opeenvolgende weken. Het is de bedoeling om je ervaringen tijdens die 
uitdagingen te delen via de facebookpagina van kwbantwerpen, kwbbalencentrum en de 
website van shareabox. Zo zie je ook andere gezinnen die meedoen aan deze familie-
uitdagingen. 
 
Geen verveling meer, maar een leuke gezinsactiviteit die je kan doen van de krokus- tot de 
paasvakantie. Meer info vind je in de flyer in bijlage 
 
Laat die uitdagingen maar komen! 
 
 

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