
 

 

 

 
 

 
Goede vrienden van KWB-Balen, 
 
We voelen dat er beterschap op komst is. De coronacijfers gaan in de goede richting, het 
aantal vaccinaties groeit wekelijks en vanaf volgend weekend gaan de terrasjes weer open. 
Ook de creatieve bestuursleden bij de KWB blijven achter de schermen verder werken…  
 
Ook wij gaan proberen ons terrasje te openen de volgende maanden. In mei en juni zal dat 
nog een beetje terughoudend zijn, maar in juli en augustus hopen we onze werking weer te 
kunnen ontplooien. In deze nieuwsbrief kijken we vol goede moed vooruit! 
 
We hopen dat jullie er ook de goede moed inhouden en gezond blijven, en… we kijken 
ernaar uit om mekaar weer te ontmoeten! 
 
Het bestuur 
 

De paashaas is gevonden! 
 
Deze activiteit was zeker een succes. Tijdens de voorbije maand april 
namen een 50-tal geregistreerde gezinnen deel aan deze fijne tocht. Ze 
luisterden naar een mooi paasverhaal en probeerden de prijsvraag op te 
lossen. Tijdens de tocht moest men zoeken naar afbeeldingen van 
Paaseieren met een letter op, en daarmee een woord vormen. De 
oplossing van deze 9-letter woordpuzzel was: SMAKELIJK. 
 
Aan 5 winnaars werd ondertussen een smakelijke prijsje bezorgd.  
 

 

Uitslag grote online kwb-verkeerskwis 
 
Bedankt aan alle leden die meededen aan deze online kwis. We behaalden met onze 
afdeling een mooi en eervol resultaat. We eindigden op een verdienstelijke 5e plaats in heel 
Vlaanderen. Hieronder de top 5 met de gemiddelde score op 15 punten van de deelnemers. 
Enkel de winnaar kreeg een gouden prijs… 
 
1. Kwb Keerbergen                        11,83 punten 
2. Kwb Korbeek-Lo                        11,67 punten 
3. Kwb Merelbeke                          11,11 punten 
4. Kwb Hechtel                               11,08 punten 
5. Kwb Balen-Centrum                   10,64 punten 
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Zwerfvuilactie 
 
De eerste ruiming van de zwerfvuilactie is alweer achter de rug en liep van 20 maart tot 3 
april. Ons dorp ziet er voorlopig weer wat mooier uit… Bedankt aan alle HELPENDE 
HANDEN. We haalden 13 volle zakken zwerfvuil en 2 zakken PMD op. 
 
De tweede periode van deze actie loopt van 18 juni tot 4 juli. Wie wil helpen, geeft een 
seintje aan erik.hens@telenet.be. 
 
 

Nationale wandeldag 
 
Op pinkstermaandag 24 mei gaat de Nationale Wandeldag van 
KWB door in Koersel. Er is keuze uit volgende afstanden: 6, 9, 12 
of 20 km. Inschrijvingen en vertrek tussen 7 en 15 uur aan de 
Schuttersgilde, Gildestraat 9 in Koersel. 
 
Een activiteit om in eigen bubbel te doen? 
 

 

Activiteiten in juli en augustus 
 
We zijn weer volop aan het plannen: 
 
- De tweede Fotozomerzoektocht van KWB-Balen loopt van 19 juni tot 13 september 2021.  
 
- Tijdens de maand juli en de eerste helft van augustus kan je met onze KWB op 
woensdagavond deelnemen aan een wekelijkse wandeling of fietstocht.  
 
- Op zaterdag 7 augustus houden we een familiefietstocht met picknick naar speeltuin 
Kinderweelde in Meerhout. Noteer deze datum al in je agenda! 
 
- eind augustus organiseren we een vissersprijskamp. 
 
Meer info over deze activiteiten in het KWBeeke van volgende maand. 
 
 

Vergeet je activiteitenbon niet! 
 

Met de activiteitenbon uit de Raak van januari krijg je tot eind dit 
jaar 5 euro korting op een activiteit naar keuze die onze afdeling 
organiseert. 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 naar KWB-leden “die een instrument spelen of een 
onontgonnen zangtalent hebben.” Meer info bij de nieuwsbrief van maart! Uiteraard zijn ook 
muzikale niet-leden welkom op ons podium… 
 
We zijn nog steeds 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. We zoeken onder meer 
foto’s van de Sinterklaasfeesten in de parochiezaal, van de wielertoeristenclub, de 
vissersprijskampen en allerlei sportieve activiteiten. Indien je 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. 
 


