
 

 

 

  

 
Goede vrienden van KWB-Balen, 
 

75 jaar KWB-Balen bracht mensen opnieuw samen  

Onder een stralend herfstzonnetje ging op 18 en 19 september in het Parochiecentrum en 
rond het Sint-Andriesplein de viering van het 75-jarig bestaan van KWB Balen-Centrum door. 
Het was een hele bedoening om het ganse opzet tijdig klaar te krijgen. Maar het is gelukt, en 
het werd een prachtig feest! 

 
Een jaar voorbereiding 
 
Reeds een jaar op voorhand werd met het 
beheer van de Parochiale Werken de 
afspraak gemaakt om tijdens de Sint-
Andriesfeesten van 2021 ook de viering van 
het 75-jarig bestaan van onze KWB-afdeling 
te laten doorgaan. Pas begin augustus 2021 
kregen we groen licht van de veiligheidscel 
van de gemeente om het kleine evenement 
te laten doorgaan. 
Onder de lastige coronaperiode werd er 
achter de schermen in werkgroepen hard 
gewerkt om het hele gebeuren voor te 

bereiden, attracties vast te leggen, materialen te reserveren en bestellingen te plaatsen voor 
het pleingebeuren. 
 
75 jaar KWB-Balen in tekst en foto’s 
 
Voor de tentoonstelling werden oude archieven geraadpleegd: Kadoc in Leuven, KWB-
Nationaal, het archief van onze eigen afdeling, Erfgoed Balen en Studium Generale. Mensen 
met een KWB-verleden werden gecontacteerd, foto’s en documenten uit de oude doos 
bovengehaald. Het resultaat was een unieke tentoonstelling over de afgelopen 75 jaar, 
opgesplitst in thema’s en periodes van 10 jaar. 
 
De receptie op zaterdagnamiddag werd bijgewoond door veel leden, sponsors, KWB-
afdelingen uit de buurt, afgevaardigden van de beheerraad parochiale werken en decanaat, 
verenigingen die gehuisvest zijn in het PC, vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en 
de Cultuurraad. Gelukkig konden we voor de bediening rekenen op hulp van leden van 
FERM-Balen. 
 

Oktober 2021 



Het pleinfeest 
 
Zowel zaterdag- als zondagnamiddag vond iedereen, jong en oud, op het St.-Andriesplein 
iets om zich uit te leven. Voor de kleinsten waren er springkastelen, een authentieke 
kermismolen en kermiskraampjes, kindergrimeer- en glittertattoos, verzorgd door een groep 
van de VSP. Voor de jongeren was er de Springbal, de zelfgemaakte KWB-Kop-van-jut en 
een interactieve speltafel. 
 
Het vrij podium met optredens van lokale groepen zorgde voor feestelijke, genietbare 
muziek. De pannenkoeken en een lokaal ijsje vielen bij iedereen in de smaak. En de 
tapkraan had haar werk om de vele dorstigen te laven. 
 
Dank aan al de vrijwilligers! 
 
Een feestweekend zoals dit kan niet doorgaan zonder de inzet van vele vrijwilligers voor en 
achter de schermen. We willen hen hierbij dan nog eens figuurlijk in de bloemetjes zetten. 
Alle verenigingen hebben het de voorbije corona periode moeilijk gehad. Gelukkig kon KWB-
Balen dankzij zijn vrijwilligers actief blijven: zowel online, in eigen bubbel of gewoon met 
activiteiten op een lager pitje.  
 
Met deze viering van 75 jaar wensten we dan ook opnieuw volop naar buiten te treden. 
 
“KWB wil Balen opnieuw laten bruisen op socio-cultureel gebied.”  
 
Het bestuur 
 

Jaarvergadering met pensenkermis 
 
Onze jaarvergadering gaat door op vrijdag 8 oktober 2021 om 19 uur. De inschrijvingen 
hiervoor zijn afgesloten. We verwelkomen een negentigtal personen, die een keuze maakten 
tussen pens of kip met brood en appelmoes. Na het eten krijgen zij een voorstelling van de 
geplande activiteiten voor dit najaar en volgend jaar en worden de foto’s van het 
feestweekend vertoond. We vragen op tijd te zijn, zodat we stipt om 19 uur kunnen starten.  
 

Workshop “Mijn Fitte Fiets” 
 

Op donderdag 21 oktober 2021 organiseren we om 19.30 uur in het PC 
‘Achter de toren’ een workshop over het onderhoud van en kleine 
herstellingen aan je fiets. Voor deze avond werkt KWB samen met Velo 
vzw en Mobiel vzw. De workshop is geschikt voor maximaal 16 
personen. Met een tweetal personen rond één fiets kan iedere 
deelnemer zelf makkelijk meevolgen en de handelingen uitproberen. 
 
Iedere deelnemer krijgt na afloop een brochure mee met daarin alle info 

over waaraan een fiets wettelijk moet voldoen en een stap-voor-stapuitleg van de 
basisherstellingen, met de nodige tips en tricks. Ook is er een toepasselijk geschenkje voor 
iedere deelnemer. Voor KWB-leden is deze avond gratis; niet-leden betalen 5 euro. 
 
Inschrijven ten laatste op zondag 17 oktober via gsm 0498 349511 (Luc Vos), via mail 
kwbbalen@outlook.com of via deze link: https://forms.gle/dqxQp2ukvTRtLjxFA.  
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. 
 



Samenaankoop chocolade Sint 
 
Ook dit jaar organiseren we weer een samenaankoop van 
chocoladefiguren voor de Sint. Leden betalen voor grote figuren 14 
euro per kg, voor kleine figuren 16,50 euro per kg. Niet-leden 
betalen 2 euro extra voor administratiekosten (resp. 16 en 18,50 
euro per kg). 
 
In bijlage vinden jullie het inschrijvingsformulier.  
Bestellen kan ook via kwbbalen@outlook.com of via deze link: 
https://forms.gle/cKUPcADMvX98wWpb6 
 
Bestellingen moeten ten laatste op 28 oktober doorgegeven én betaald zijn. 
 

Bezoek van Sint en Piet aan huis 
 
De Sint is in Spanje al volop bezig met zijn voorbereidingen om bij onze kinderen langs te 
komen. Het bezoek is voorzien op dinsdag 30 november of woensdag 1 december 2021, 
telkens vanaf 18.30 uur. Noteer deze data al. Inschrijving bij de nieuwsbrief van november. 
 

Avondwandeling 
 
Op vrijdag 19 november 2021 organiseren we onze jaarlijkse avondwandeling. Het vertrek is 
voorzien aan het parochiecentrum tussen 19 en 20 uur. Waarheen we wandelen, wordt pas 
onderweg duidelijk. En ook de inwendige mens wordt versterkt…  
 
Deelname kost 5 euro voor leden; niet-leden betalen 8 euro. Inschrijven ten laatste op 
zaterdag 13 november bij je bestuurslid of via deze link: 
https://forms.gle/WPVRWsJbpSZQ37VW9. 
 

Vorming begeleiders rijopleiding 
 

Op maandag 15 november 2021 organiseren we om 19.30 uur in het 
parochiecentrum een vormingsavond voor begeleiders van een 
rijopleiding. Wil je je dochter of zoon leren autorijden of wil je iemand 
begeleiden om het rijbewijs te behalen, dan is deze vorming met een 
duurtijd van ongeveer 3 uur ideaal om te volgen. Meer info op de flyer 
in bijlage. 

 
KWB-leden kunnen gratis deelnemen; niet-leden betalen 5 euro. Inschrijven voor 10 
november via erik.hens@telenet.be of via deze link: https://forms.gle/dn7CWAN3Jr4qnsxq5. 
 

Koken met KWB 
 
In de wintermaanden organiseren we opnieuw onze kookavonden. Deze gaan door op 
dinsdag 23 november en donderdag 9 december 2021 en op dinsdag 18 januari, donderdag 
3 februari, dinsdag 22 februari en vrijdag 11 maart 2022. Wie wil meedoen stuurt een mailtje 
naar jef.willekens@telenet.be. 
 



Ledenbijdrage 2022 
 
Ook 2021 was een raar jaar, met heel weinig activiteiten in levende lijve… Toch zit het er 
weeral bijna op. Tijd om je lidmaatschap voor 2022 te vernieuwen. Het lidgeld blijft ook 
voor volgend jaar 30 euro per gezin en 20 euro voor wie recht heeft op een 
verminderde bijdrage. 
 
Overigens: lid zijn van KWB loont altijd. Er zijn onze eigen acties en 
samenaankopen, je kan goedkoper deelnemen aan onze talrijke 
activiteiten, en ook KWB-nationaal biedt geregeld kortingen. Zo is er bij 
de Raak van januari 2022 een bonnenboekje met allerlei kortingen bij 
verschillende bekende zaken. Dus: doe je profijt met KWB! 
 
Je bestuurslid zal bij je langs komen of je contacteren om de bijdrage te vernieuwen en je 
nieuwe lidkaart voor 2022 bezorgen. We vragen om voor 30 november de 30 euro lidgeld 
over te schrijven op rekening nummer BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen, met 
vermelding “lidgeld 2022 + uw naam”.  
 

Voorbije activiteiten 
 
De tweede Fotozomerzoektocht van KWB-Balen is afgelopen. De 
winnaars worden bekend gemaakt op de Jaarvergadering van vrijdag 
8 oktober. Ze worden ook persoonlijk verwittigd en de gewonnen 
prijzen worden eerstdaags aan hen bezorgd. 
 
Ook de derde periode van de zwerfvuil ruimactie 2021 loopt weeral 
ten einde. We danken al onze vrijwilligers voor het geleverde 
opruimwerk. Zij zorgen er niet alleen voor dat onze straten er schoner 
bij liggen, maar spijzen ook onze kas. En dat is nodig na ons 
feestweekend…  

 

Vergeet je activiteitenbon niet te gebruiken! 
 
Met de activiteitenbon uit de Raak van januari 2021 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!  
 
Je kan deze bon bijvoorbeeld gebruiken voor de Avondwandeling van 19 november, de 
samenaankoop van chocolade of het bezoek van de Sint aan huis. 
 
Info: www.kwbbalen.be; kwbbalen@outlook.com. Rekeningnr. BE48 7875 0683 1427. 
 


