
 

 

 

  

 
Goede vrienden van KWB-Balen, 
 
Vorig jaar begonnen we onze nieuwsbrief van april met deze woorden: “Het zijn rare tijden. 
Voor de eerste keer in het 74-jarig bestaan van onze KWB-afdeling hebben we vergaderd via 
de computer, op veilige afstand van mekaar. Iedereen moest zorgen voor zijn eigen pintje…” 
 
Een jaar later lijkt online vergaderen wel het ‘nieuwe normaal’. Alleen in de zomermaanden, 
toen er wat soepeler regels waren, hebben we nog fysiek vergaderd: in open lucht én met 
afstand wel te verstaan. We hebben gepland alsof er niets aan de hand was, maar moesten 
noodgedwongen activiteiten uitstellen of afgelasten. Gelukkig konden we een aantal 
activiteiten op een andere manier laten doorgaan: aan huis, in de eigen bubbel of online.  
 
Gelukkig zijn er creatieve mensen bij de KWB, die het niet zo vlug opgeven. Alleen: het 
wordt voor iedereen zwaar. We missen het contact. We missen jullie. Maar we houden ‘nog 
even’ vol. Hoe dikwijls hebben we dat het afgelopen jaar al gehoord en zelf gezegd? 
 
Deze maand zijn er opnieuw geen fysieke activiteiten. Wel kan je online meedoen met de 
kwb-verkeerskwis of in je eigen bubbel op zoek gaan naar de paashaas. We hopen in de 
volgende nieuwsbrief eindelijk te kunnen melden dat we terug mogen samenkomen en dat 
onze geplande activiteiten toch kunnen doorgaan. En we werken achter de schermen verder 
aan ons feestweekend rond 75 jaar KWB-Balen op 18 en 19 september 2021. 
 
Dus: hou jullie gezond, en hou nog even vol… 
 
Het bestuur 
 
 

Wat is dat met de paashaas? 

 
 
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 
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gewandeld, heb je één 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) 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!  
 
De reacties van de eerste deelnemers zijn alvast heel positief!  
Dus: ga ook op stap voor een leuke wandeling. Het routeplan vind je in bijlage. 
 
 

Doe mee met de kwb-verkeerskwis 
 
Zo’n 25 personen namen vorige maand deel aan de onlinecursus 
“opfrissing van de wegcode”. Doordat we met onze afdeling deze 
cursus organiseerden, kunnen al onze leden 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.  
 
Twijfel niet: neem zeker deel, je zal verrast zijn van je kennis van de wegcode. Maar 
pas wel goed op, want er zitten toch wat figuurlijke addertjes op de weg. Meer info via 
erik.hens@telenet.be. 
 
 

Stand van zaken andere activiteiten 
 
- We organiseerden dit voorjaar drie online kooklessen ‘koken met baard’ met als thema: 
Zweden, China en België. Ook hierop kregen we positieve 
reacties. Of het gesmaakt heeft, kunnen we natuurlijk niet 
van op afstand zeggen… 
 
- Onze samenaankoop van chocolade voor Pasen was een 
ongelooflijk succes. Er werd in totaal niet minder dan 226 
kg. paasfiguren besteld én geleverd. En misschien zijn die 
ondertussen al verorberd? 
 
- De zwerfvuilactie is weer gestart en liep van 20 maart tot 3 april op onze gewone plaatsen: 
Driehuizen, Korte Heide, Gompeldijk, Biesakker, Molenstraat, Misseweg, Steegsebaan, Sint-
Rochusstraat, Sinterveld en Ongelberg. Ons dorp ziet er weer wat mooier uit… Bedankt aan 
alle HELPENDE HANDEN. 
 
- We weten nog niet welke maatregelen van kracht zijn in de maand mei, maar verwachten 
dat er nog niet al te veel versoepelingen gaan komen. Daarom beslisten we de 
dauwwandeling en het ontbijt van 1 mei niet te laten doorgaan. Noteer deze activiteit alvast 
in je agenda van 2022. 
 



- Op onze kalender staat op 24 mei ook onze familiedag gepland, maar we vrezen dat we 
deze ook zullen moeten uitstellen. We mikken hiervoor op (eind) augustus. Hopelijk is 
samenkomen tegen dan terug realistisch… 
 
- Vorige maand meldden we al dat ons ‘Guldensporenweekend’ in Kortrijk verplaatst wordt 
naar het weekend van 8 tot 10 april 2022. Noteer het in je agenda. Je hoort er eind dit jaar 
meer over. 
 
- Onze jaarlijkse wandeldag zal in 2022 doorgaan op 30 januari en vertrekken vanuit Sint-
Janneke. 
 
 

Vergeet je activiteitenbon niet! 
 
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!  
 
 

KWB-Balen 75 jaar 
 
We hopen dat in het najaar alles terug min of meer normaal is, en vieren het 75-jarig bestaan 
van onze kwb-afdeling met een heus feestweekend op 18 en 19 september 2021 en we 
doen dat samen met de parochiefeesten. Er zullen pleinspelen zijn voor jong en oud, een vrij 
podium en een tentoonstelling over 75 jaar KWB-Balen.  
 
Voor het vrij podium doen we een oproep voor KWB-leden “die een instrument spelen of een 
onontgonnen zangtalent hebben.” Meer info bij de vorige nieuwsbrief! 
 
We zijn ook op zoek naar materiaal (foto’s, films, affiches, enz.) om op onze tentoonstelling 
te gebruiken. Vooral van de jaren 50, 60, 70 en 80. Indien je nog over zulk materiaal beschikt 
(of iemand kent die dat misschien heeft) 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. 
 


