
 
  

 

 
Beste vrienden van KWB-Balen, 
 
Hier zijn we (voor de eerste keer) met ons vernieuwd KWBeeke, onze maandelijkse 
nieuwsbrief van KWB-Balen. We blikken even terug op een voorbije activiteit en willen u 
vooral warm maken voor onze komende activiteiten: We geven ook al enkele nuttige data 
door van toekomstige activiteiten. Om nu al in je agenda te noteren. 
 
Het bestuur 
 

Even terugblikken 
Op 25 januari ging onze jaarlijkse thema-avond door. Ditmaal in het 
teken van ‘KWB goes PROMS’. Het werd weer een voltreffer, niet 
alleen dankzij het lekkere eten, maar ook door de originele 
zaalinkleding en het gekende Night of the Proms-concept: 
afwisseling tussen groot orkest (Harmonie Sint-Barbara), rockband 
(Rattle and the Snakes), solo-artiesten (Laura, Evy) en mystery 
guest (Jef ‘Roy O’). Meer dan 120 aanwezigen genoten ervan! 
 
Dank aan de werkgroep die alles weer in goede banen leidde. 
Binnenkort staan de foto’s op onze website. 
Noteer nu al in je agenda: volgende editie: 23 januari 2021! 

 
 

 

Wandeldag: 9 februari 

 

Onze wandeldag gaat dit jaar door op zondag 9 februari en 
vertrekt in het Parochiecentrum van Hulsen tussen 9 en 14.30 uur. 
Er zijn verschillende wandelafstanden (6, 8, 9, 12, 15 of 18 km.) 
door de prachtige natuur van onze deelgemeente Hulsen. 
 
Nodig ook je familie, vrienden en kennissen uit om deel te nemen! 
  

 

12 februari: laatste praatcafé? 
Op woensdag 12 februari 2020 gaat ons laatste KWB-praatcafé (van 
dit werkjaar!) door in de OD-ruimte van het jeugdcentrum Biesakker. 
De deuren gaan open om 19.30 uur en sluiten rond 23 uur.  
Iedereen is er welkom om gezellig bij te praten over dagdagelijkse 
dingen. Ook niet-leden. Liefhebbers kunnen kaarten, dartsen, 
poolbiljarten of kickeren. Er is aangename achtergrondmuziek en de 
KWB zorgt weer voor gratis verrassingshapjes! 
Wie er de vorige keren bij was, komt zeker terug. Tot dan? 

 

Februari 2020 



 

“Van slapen lig je toch niet wakker?”: 18/2 

 

Op dinsdag 18 februari organiseren we om 20 uur 
een infosessie “Van slapen lig je toch niet wakker?” 
Een goede slaap is belangrijk voor onze gezondheid. 
Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat 30% 
van de bevolking slaapproblemen ervaart. Vaak grijpt 
men dan naar medicatie, terwijl er alternatieven zijn. 
Ook ons drukke leven werkt slaapproblemen in de 
hand. Deze gratis infoavond gaat door in het PC. 
Einde rond 22 uur. Ook niet-leden zijn welkom! 

 

Daguitstap naar Charleroi – le pays noir: 7/3 
De lelijkste stad van het land of de meest 
fascinerende? Ga mee met KWB op stadssafari en 
ontdek het zelf. We vertrekken met de bus aan het 
PC op zaterdag 7 maart om 7.30 uur en zijn terug in 
Balen rond 20 uur. 
Leden betalen 50 euro, niet-leden 60 euro, all-in: 
busreis, Nederlandstalige gids, dagschotel met één 
drankje, bezoek aan de brouwerij Du Pays Noir met 
degustatie. 

 
 

Meer info op bijgaande flyer; inschrijven via deze link.  
 

Samenaankoop chocolade paaseieren 

 

Ook dit jaar organiseert onze KWB een samenaankoop van 
chocolade paaseieren. 
 
Meer info op bijgaand bestelformulier of via deze link. 

 

Noteer ook: 
- Onze kwb neemt met een ploeg deel aan de Quiz van Chiro Balen-Centrum op vrijdag 14 
februari om 19 uur in PC. Wie mee wil kwissen, geeft een seintje aan erik.hens@telenet.be. 
- Op zaterdag 14 maart gaat er een cursus rozen snoeien door in de rozentuin aan de 
Steegsebaan 213. Geïnteresseerd? Mail naar liesbethclaessen@telenet.be. 
- De infoavond voor ons weekend in Kortrijk gaat door op maandag 16 maart om 20 uur in 
lokaal 10 van het PC. Bedoeling is om op deze avond je programmakeuze door te geven. 
- We ruimen weer zwerfvuil tussen 23 en 29 maart 2020. Wie wil helpen stuurt een mailtje 
naar kwbbalen@outlook.com.  
- Op maandag 20 april om 19.30 uur organiseert KWB-Zuiderkempen en ACV een 
voorstelling van de film “RABOT“ in het Getouw in Mol. Later meer info. 
- Op vrijdag 1 mei is er onze ontbijtwandeling én de Biesakker Run (Falos joggingcriterium). 
Ook hierover later meer… 
 
Tot op één van onze activiteiten! 
 

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