
 

 

 

  

 
Goede vrienden van KWB-Balen, 
 
Opnieuw geen fysieke activiteiten deze maand omwille van de gekende reden. Wel online 
(Webinar opfrissing wegcode) of in je eigen bubbel (zoektocht naar de paashaas). En we 
plannen verder aan ons feestweekend rond 75 jaar KWB-Balen op 18 en 19 september 
2021. In deze nieuwsbrief wordt al een tipje van de sluier opgelicht… 
 
Het bestuur 
 

Denk aan je activiteitenbon! 
 
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!  
 

Opfrissing wegcode en verkeerskwis 
 
- De tweede avond van de onlinecursus (Webinar Opfrissing 
Wegcode) gaat door op dinsdag 16 maart 2021. Ook wie niet 
inschreef voor de eerste avond, kan nog deelnemen. Er worden 
maximum 50 deelnemers toegelaten. Wie inschrijft ontvangt het 
weekend ervoor een link waarop men het Webinar kan volgen. 
Meer info op de flyer bij vorige nieuwsbrief. Geïnteresseerden 
kunnen zich tot 11 maart inschrijven door een mail te sturen naar erik.hens@telenet.be  
 
- Doordat we met onze afdeling deze 2 avonden rond “opfrissing van de wegcode” 
organiseren, kunnen de deelnemers hiervan én alle leden van KWB-Balen deelnemen aan 
de grote kwb-verkeerskwis. De afdeling waarvan de leden samen de hoogste score behalen, 
krijgt een leuke prijs. Deelnemen kan enkel van 1 tot en met 11 april (middernacht) via deze 
link: https://programma.kwbeensgezind.be/de-grote-kwb-verkeerskwis. we sturen einde 
maart nog een herinneringsmail om deel te nemen. 
 
 

Maart 2021 



 
 

Wat is dat met de paashaas? 

 

 
 
Naar het schijnt is de Paashaas verdwenen… Tussen 1 en 30 april organiseren we een grote 
zoektocht. Vertrek- en aankomstplaats van deze tocht is café ‘Het Hoekske’, Driehuizen 
66 te Balen. Met de smartphone in de hand ga je als gezin op pad voor een wandeling van 
ongeveer 4 kilometer. Onderweg kom je zeven borden tegen met QR-codes. Als je deze 
codes scant, hoor je telkens een audiofragment van een leuk paasverhaal. Je kan kiezen uit 
twee verschillende verhalen: eentje voor min 8-jarigen en eentje voor plus 8-jarigen. Als je de 
tocht volledig hebt gewandeld, heb dus je een of twee paasverhalen gehoord. Leuk 
weetje: Pieter Embrechts sprak de verhalen op een geanimeerde wijze in. 
 
Met deze paaswandeling bieden we kinderen en (groot)ouders op een leuke en veilige 
manier plezier en afleiding in eigen buurt. Na het beëindigen van de tocht is het mogelijk om 
alle dagen van de week van 10 tot 17 uur (behalve op woensdag, want dan is het 
sluitingsdag) om afhaaldranken en kleine hapjes aan te schaffen bij café Het Hoekske. 
 
Maak reclame voor deze tocht bij niet kwb-leden en vrienden; ook zij mogen in eigen 
familiebubbel deelnemen! Zo heb je weer iets om naar uit te kijken…  
 

Stand van zaken andere activiteiten 

 
- We zijn opnieuw genoodzaakt het ‘Guldensporenweekend’ in Kortrijk te annuleren. We 
hebben ervoor gekozen om het meteen uit te stellen tot het weekend van 8 tot 10 april 
2022. Dat is het middelste weekend van de Paasvakantie. Pasen is het laatste weekend en 
Balen Jaarmarkt valt in het eerste weekend van de Paasvakantie 2022. Wie ingeschreven 
was voor het weekend van 2020 en zijn voorschot nog niet terugvroeg, blijft ingeschreven. Je 
voorschot blijft dus geldig voor het weekend van 2022. Wil je niet meer meegaan, vraag dan 
nu je voorschot terug via geerts.fons@telenet.be.  
 
- We organiseren dit jaar ook een samenaankoop van chocolade-eieren voor Pasen.  

 
In bijlage bij de vorige nieuwsbrief stak een 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. 
 

- De dauwwandeling en het ontbijt van 1 mei staat nog op onze kalender, maar steeds ‘onder 
voorbehoud’ van je weet-wel-wat. Komen er versoepelingen die het organiseren van deze 
activiteit mogelijk maken, dan hoort u er tijdig meer over. Fingers crossed! 
 
 
 



 
- De zwerfvuilactie 2021 gaat weer van start en loopt van 20 maart tot 3 april op onze 
gewone plaatsen: Driehuizen, Korte Heide, Gompeldijk, Biesakker, Molenstraat, Misseweg, 
Steegsebaan, Sint-Rochusstraat, Sinterveld en Ongelberg. Hiermee zorgen we voor ons 
eigen leefmilieu én spijzen we onze kas. HELPERS zijn zeker WELKOM! Meld je aan via 
kwbbalen@outlook.com of je bestuurslid. 
 
 

KWB-Balen 75 jaar 
 
Zoals we al enkele keren vermeld hebben, vieren we dit jaar 75 jaar KWB-Balen. De 
eerstvolgende maanden zal dat nog wat in mineur zijn, afhankelijk van de voortgang (of is 
het eerder een slakkengang?) van de vaccinering. We hopen dat in het najaar alles terug 
min of meer normaal is, en ons feestweekend op 18 en 19 september 2021 (samen met de 
parochiefeesten) een knaller van jewelste wordt. 
 
We lichten al een tip van de sluier… Er zullen pleinspelen zijn voor jong en oud, een vrij 
podium en een tentoonstelling over 75 jaar KWB-Balen. In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden 
jullie alvast een oproep voor KWB-leden “die een instrument spelen of een onontgonnen 
zangtalent hebben.”  
 
We zijn ook nog altijd op zoek naar materiaal (foto’s, films, affiches, enz.) om op onze 
tentoonstelling te gebruiken. Indien je nog over zulk materiaal beschikt gelieve dan contact te 
nemen met geerts.fons@telenet.be of erik.hens@telenet.be. 
 
 
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
 
 


